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Ce eeste CCentrul 
de IInformare TTuristicã 

pentru PPucioasa ??!

■ Mesajul Primarului
Oraºului Pucioasa ing.
Constantin Emilian Ana:

Proiectul nnr. 44!
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AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! 
Aveþi lla 

dispoziþie
un nnumãr

de TTelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
00880000  880000  332266, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a ac-
tivitãþii administrative.
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Primarul Oraºului
Pucioasa, Constantin Ana,
s-a deplasat alãturi de
reprezentanþi ai municipiului
Târgoviºte ºi ai Consiliului
Judeþean Dâmboviþa în
China. Scopul întâlnirii a fost
semnarea unor parteneriate
între Pucioasa ºi Yangshuo,
respectiv între Târgoviºte ºi
Guilin. Cãlãtoria a fost una
reuºitã, scopul edilul fiind
acela de a crea noi posibi-
litãþi de dezvoltare pentru
oraºul nostru.

”Nu sunt adeptul
deplasãrilor inutile si nici al
parteneriatelor fãrã sub-
stanþã! Dar, dupã o analizã
atentã, am acceptat sã fac
parte dintr-o tripletã localã ºi
anume CJ Dâmboviþa,

Municipiul Târgoviºte ºi
Oraºul Pucioasa, care
urmau sã semneze partene-
riate cu regiunea Guangxi,
respectiv orasele Guilin si
Yangshuo din China.

Onorând invitaþia domnu-
lui Jiang Chunhua, primarul
oraºului Yangshuo, în
prezenþa colegilor mei de la
Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi de la Primãria
Târgoviºte, am semnat un
protocol de colaborare între
oraºul nostru ºi mult mai ce-
lebra localitate din China,
aceasta fiind a cincea locali-
tate cu care oraºul nostru se
înfrãþeºte.

De ce Yangshuo?
Rãspunsurile vin rapid!
Pentru cã este o staþiune cu
acelaºi specific ca ºi Oraºul
nostru. Pentru cã, deºi au
”doar” 320.000 de locuitori,
anul trecut au avut 14 mil-
ioane  de vizitatori (!!!) ºi mai

ales pentru cã, în ciuda
peisajelor extraordinare,
atracþiile locale de top sunt
unele create de ”mana omu-
lui”, printre care ºi un specta-
col pe râul Le din vecinãtate,
spectacol ce atrage aproape
5000 de vizitatori unici zilnic!

Sigur, acest parteneriat
nu aduce peste noapte ben-
eficii, dar în niciun caz nu
aduce prejudicii.

În plus, cred cã o astfel
de abordare din partea
noastrã genereazã o stare
de confort pentru cetãþenii
chinezi ce vor sã
investeascã în oraºul nostru
– deja douã firme cu capital
chinez ºi-au început activi-
tatea pe teritoriul oraºului.

Dar, ceea ce trebuie sã
conºtientizãm cu toþii este
faptul cã o staþiune nu poate
renaºte peste noapte fãrã
sprijin. Iar experienþa
partenerilor chinezi este
foarte solidã ºi vreau sã o
valorificãm!

Mai mult, pentru a pregãti
investiþiile ce sunt cuprinse
în Master planul de turism,
cred cã, în primul rând tre-
buie sã aflãm ceea ce vrea
piaþa de profil, ceea ce îºi
doresc turiºtii ºi sunt foarte
convins cã rezultatele
cercetãrilor specialiºtilor
chinezi sunt valabile ºi în
cazul nostru!

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a
trãit pe vremea îmãraþilor Diocleþian ºi
Maximian Galeriu (284- 311) ºi era fiul
voievodului cetãþii Tesalonicului,
botezat în tainã de pãrinþii sãi, de frica
cruntelor prigoane împotriva creºtinilor.
ªi îl învãþau pãrinþii în cãmara cea
ascunsã a palatului lor toate tainele
sfintei credinþe, luminându-i cunoºtinþa
despre Domnul nostru Iisus Hristos,
precum ºi milostenia cea cãtre sãraci,
sãvârºind, adicã, faceri de bine, celor
ce trebuiau. ªi aºa, Dimitrie a cunoscut
adevãrul din cuvintele pãrinþilor sãi,
dar, mai ales, a început a lucra într-
însul darul lui Dumnezeu. ªi tânãrul
creºtea cu anii ºi cu înþelepciunea,
urcând ca pe o scarã, din putere în
putere. ªi, ajungând la vârsta cea mai
desãvârºitã, pãrinþii lui s-au dus din
vremelnicã viaþã, lãsând pe tânãrul
Dimitrie moºtenitor nu numai al multor
averi, ci ºi al bunului lor nume.

Deci, Maximian împãratul, auzind
de moartea voievodului Tesalonicului,

a chemat la dânsul pe fiul acestuia ºi,
cunoscându-i înþelepciunea, l-a fãcut
voievod în locul tatãlui sau. ªi a fost
primit Sfântul cu mare cinste de
cetãþeni, iar el cârmuia cu multã vred-
nicie poporul, propovãduind pe faþã
dreapta credinþã ºi aducând pe mulþi la
Hristos.

Deci, nu dupã multã vreme, a
cunoscut împãratul cã voievodul
Dimitrie este creºtin ºi s-a mâniat
foarte. Drept aceea, întorcându-se
biruitor dintr-un rãzboi cu sciþii,
Maximian a poruncit sã se facã
praznice în fiecare cetate, în cinstea
zeilor ºi a venit împãratul ºi la
Tesalonic. ªi, Dimitrie fiind întrebat, de
sunt adevãrate cele auzite despre dân-
sul, a rãspuns cu îndrãznealã, mãrtu-
risind cã este creºtin ºi a defãimat
închinarea pãgâneascã. ªi îndatã,
împãratul a poruncit sã-l închidã în
temniþã, pânã la încheierea jocurilor în
cinstea venirii sale.

ªi se bucura împãratul, mai ales,

vãzând pe un luptãtor vestit. Lie, van-
dal de neam, înalt, puternic ºi
înfricoºãtor la chip, cã se lupta cu cei
viteji ºi-i ucidea, aruncându-i în suliþe.
Deci, era acolo un tânãr creºtin,
anume Nestor, cunoscut Sfântului
Dimitrie. Acesta, vãzând pe Lie
ucigând fãrã cruþare pe oameni, mai cu
seamã pe creºtini, s-a aprins de râvnã.
ªi vrând sã se lupte cu Lie a alergat la
Sfântul, în temniþã, cerând de la dânsul
rugãciuni ºi binecuvântare ca sã-l
poatã birui pe acel ucigaº de oameni.
ªi, însemnându-l cu semnul crucii pe
frunte, Sfântul i-a zis: “Du-te ºi pe Lie
vei birui si pe Hristos vei mãrturisi!”

Deci, intrând în luptã cu Lie, Nestor
a strigat: “Dumnezeul lui Dimitrie,
ajutã-mi!” ªi îndatã, trântindu-l jos pe
Lie, l-a omorât. ªi s-a întristat împãrat-
ul de moartea lui Lie. Aflând însã cã
Sfântul Dimitrie este cel care l-a
îndemnat pe Nestor sã se lupte cu Lie,
împãratul a trimis ostaºi, poruncindu-le
sã-l strãpungã cu suliþele pe Sfântul, în

temniþã, cã a fost pricina morþii lui Lie.
ªi aceasta, fãcându-se îndatã, marele
Dimitrie ºi-a dat sufletul în mâinile lui
Dumnezcu. ªi s-au fãcut la moaºtele
lui multe minuni ºi prea slãvite tãmã-
duiri. Tot atunci, din porunca împãratu-
lui, s-a tãiat capul ºi Sfântului Nestor.

Pucioasa ((România) ººi YYangshuo ((China) 
– llocalitãþi îînfrãþite!

Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir
VIAÞA SSF. DDUMITRU IIZVORATORUL DDE MMIR
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- ººedinþã eextraordinarã
din 112.09.2017 - 

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului

local pe anul 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea programului

minimal de activitãþi aferent
perioadei septembrie 2017 –
decembrie 2017 ce urmeazã a fi
realizat de Centrul Cultural
European Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea trecerii din

Inventarul domeniului privat al
unitãþii administrativ-teritoriale
Oraºul Pucioasa în Inventarul
domeniului public al unitãþii admin-
istrativ-teritoriale Oraºul Pucioasa
a Centralei termice, situatã în
Oraºul Pucioasa, str. Avram Iancu,
precum ºi a terenului aferent aces-
teia, în suprafaþã de 508 mp.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea ºi com-

pletarea Art. 1^1 din Hotãrârea
Consiliului Local nr. 33/23.02.2017
modificatã ºi completatã prin
Hotãrârea Consiliului Local nr.
66/30.03.2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea completãrii

Inventarului domeniului public al
u.a.t. Oraºul Pucioasa, jud.
Dâmboviþa, atestat prin H.G. nr.
1350/2001, cu terenul în suprafaþã
de 3628 mp, str. 9 Mai, situatã în
Oraºul Pucioasa, precum ºi cu
terenul în suprafaþã de 757 mp,
aferent ªcolii nr. 6, situat în Oraºul
Pucioasa, cartier Maluri.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobare Plan

Urbanistic Zonal (PUZ) Amenajare
Zonã de Agrement ºi petrecere a
timpului liber prin reconversia ºi
refuncþionalizarea terenului din
lunca râului Ialomiþa, Oraºul
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobare Plan

Urbanistic Zonal (PUZ) – Creºterea
Eficienþei energetice a Spitalului
Orãºenesc Pucioasa, amplasa-
ment situat în Oraºul Pucioasa,
strada Republicii, nr. 95.

- ººeeddiinnþþãã oorrddiinnaarrãã 
ddiinn 2288..0099..22001177 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea deplasãrii în

China – provincia Guangxi – Guilin
– a Primarului Oraºului Pucioasa,
în perioada 08-13 octombrie 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea cheltuielilor

aferente navetei cadrelor didactice
ºi personalului didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea susþinerii

financiare cu suma de 5 mii lei, a
participãrii C.S. Kidava Pucioasa la
evenimentele din calendarul
Federaþiei Române de Karate
WUKF.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Repartizarea unei

locuinþe din fondul locativ de stat.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Acceptarea donaþiei de

cãtre Consiliul Local al Oraºului

Pucioasa a trei chioºcuri în
suprafaþã de 2,50 mp fiecare de la
SC Calliope SRL.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea transformãrii

a douã posturi contractuale
vacante din cadrul
Compartimentului Baze Sportive -
Serviciul Întreþinere Localã ºi
Compartiment Transport Public
Local ºi Control Comercial
”Autoritate de Autorizare – Serviciul
Administraþie Localã – U.A.T.
Oraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Desemnarea reprezen-

tanþilor Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa în Comisiile de adminis-
traþie ale unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat ºi unitãþilor
care oferã activitate extraºcolarã
din Oraºul Pucioasa, pentru anul
ºcolar 2017-2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea încheierii

unui act adiþional privind prelun-
girea termenului la contractul de
închiriere nr. 768/2399/2015.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Desemnarea reprezen-

tanþilor Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa în Comisia pentru evalu-
area ºi asigurarea calitãþii (CEAC)
în unitãþile din învãþãmântul preuni-
versitar din oraºul Pucioasa, pentru
anul ºcolar 2017-2018.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului

local ºi rectificarea bugetului
Spitalului Orãºenesc Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea metodolo-

giei de organizare ºi desfãºurare a
concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcþiilor specifice
comitetului director din cadrul
Spitalului Orãºenesc Pucioasa ºi
desemnarea reprezentanþilor
Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa în comisiile pentru con-
cursurile/examenele, respectiv
comisiei pentru soluþionarea con-
testaþiilor pentru ocuparea funcþiilor
specifice comitetului director din
cadrul Spitalului Orãºenesc
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea documen-

taþiei tehnico-economice în faza
documentaþie de avizare a
lucrãrilor de intervenþii (DALI), pre-
cum ºi a indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de investiþii
”Creºterea eficienþei energetice a
Spitalului Orãºenesc Pucioasa”.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Premierea absolvenþilor

cu rezultate deosebite din
învãþãmântul preuniversitar din
oraºul Pucioasa, promoþia 2017.

- ººeeddiinnþþãã ddee îînnddaattãã
ddiinn 2299..0099..22001177 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea art. 1 din

H.C.L. nr. 122/29,06.2017 privind
aprobarea implementãrii proiectului
”Dezvoltarea infrastructurii turistice
în staþiunea balneoclimaticã Oraºul
Pucioasa”.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa

NNAAªªTTEERRII

– BRIÞU DANIEL – CONSTANTIN –
3.09.2017;ARGHIR ARIANNA – FLORENTI-
NA  - 9.04.207 – ACT TRANSCRIS  -
REGATUL UNIT AL MARII
BRITANII;COMAN CHRISTIAN – ALEXAN-
DRU – 28.02.2017 – ACT TRANSCRIS
SPANIA; BÃRBULESCU GABRIEL –
VALENTIN – 4.09.2017;OLARU LUCA -
NECTARIE – 21.10.2016; SOLOMON
ERICA – ANTONIA – 13.09.2017;ISTRATE

SERGIU – PAUL – 18.09.2017;TUMEO RIC-
CARDO – 9.09.2016 ACT TRANSCRIS
ITALIA 

LE DORIM SÃNÃTATE !

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII

MIHAI ADRIAN ªI BUCUR GEORGETA
2.09.2017; SANDU GHEORGHE – IONUÞ ªI
FILIP IZABELA – MARIA –
2.09.2017;DOAMNA ALIN – ROBERT ªI
BOAGHER ALINA – GABRIELA –

2.09.2017; STAN MARIAN ªI  RADA ELENA
– ALINA – 2.09.2017;ANDREI VIOREL ªI
CÎRSTEA RAHELA- RAMONA -
4.09.2017;ARGHIR MARIAN ªI ªTEFAN
ANDREEA- LOREDANA – 8.09.2017;IOVA
CONSTANTIN – ALEXANDRU ªI BRIÞU
ELENA – ROXANA – 9.09.2017;NEGOES-
CU NICOLAE ªI STANCIU CLAUDIA –
14.09.2017;BERBEC  IONUÞ – AUREL ªI
GRÃDINARU ªTEFANIA -
16.09.2017;DRAGOMIR RÃZVAN – GHEO-
RGHE ªI ªUÞOIU MARIA – ALEXANDRA –
16.09.2017; ALEXANDRESCU GHEORGHE
ªI CRÃCIUN IONELA- CORINA –
16.09.2017;FERARU ALEXANDRU – ION ªI
MARINOIU MIHAELA -22.09.2017;DAVID
FLORIN – MARIUS- 22.09.2017;APOSTOL
ELIZA- FLORENTINA – 22.09.2017; BAHRI
FARES ªI MIRCEA IOANA –
23.09.2017;DUMITRACHE CÃTÃLIN ªI
NICA GABRIELA – NICOLETA – 30.09.2017

LE DORIM   - CASÃ DE PIATRÃ!

DDEECCEESSEE 

CERCEL CAMELIA – ACT TRANSCRIS
ITALIA- 29 ANI;IONESCU MIRCEA – 80
ANI;OPREA PARASCHIVA -81 ANI;LASCÃR
CHIRIL – 80ANI;TEODOROIU EMILIA- 77
ANI; RADU CORNELIU – 89 ANI;ARGHIR
ION – 66 ANI;FIªCÃ MARIOARA – 61
ANI;SAVU ELENA – 84 ANI;GORGON 
NECULAE – 65 ANI;ALEXANDRU NICOLAE
– 67 ANI;POPESCU ELENA – 79 ANI 

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

OOFFIIÞÞEERR  SSTTAARREE  CCIIVVIILLÃÃ    
MMÃÃNNIICCAA  GGEEOORRGGIIAANNAA  

BIROU SSTARE CCIVILÃ
SEPTEMBRIE  22017
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● Denumirea continentului Europa
provine de la cuvântul fenician „ereb”
care înseamnã „apus de soare”. Aºa
spuneau fenicienii þinuturilor de la vest
de Marea Egee, de unde porneau
corãbiile lor spre Marea Mediteranã,
faþã de Asia, care se situa la rãsãritul
Soarelui.

● Altitudinea maximã este de 4 807
m în Vârful Mont Blanc din Alpi, iar la
limita între Europa ºi Asia se aflã vâr-
ful Elbrus, din Munþii Caucazul Mare,
de 5 642 m.

● Altitudini sub nivelul Oceanului
Planetar (28 m) se gãsesc în
apropierea Mãrii Caspice.

● Neavând scurgere în Oceanului
Planetar, Marea Caspicã este ºi cel
mai mare lac de pe glob (371 800km2).

* Marea Caspicã are cea mai puter-
nicã evaporaþie dintre mãrile globului
(nivelul sãu scade cu 20 cm pe an);
este situatã la limita dintre Europa ºi
Asia.

● Khalkis este cea mai îngustã
strâmtoare navigabilã (40 m). Parte a
Mãrii Egee, strâmtoarea desparte insu-
la Eubeea de continent (Peninsula
Balcanicã).

●* Marea Neagrã este cea mai izo-
latã mare a Oceanului Planetar, unica
mare ce are douã straturi de apã total
diferite: la suprafaþã (pânã la 180-200
m adâncime) un strat cu o salinitate de
16-17‰, relativ mai uºor, cu oxigen
dizolvat, în care se dezvoltã viaþa, iar la
adâncime (de la 180-200 m) un strat
mai sãrat (cu o salinitate de 21-22‰),
mai greu, cu hidrogen sulfurat, fãrã oxi-
gen ºi lipsit de viaþã.

● Marea Balticã este marea cu cea

mai scãzutã salinitate: 2 ‰.
● Sognefjord – cel mai adânc ºi cel

mai lung fiord (1308 m adâncime ma-
ximã, 204 km lungime) este situat pe
þãrmul de sud-vest al Norvegiei ºi
pãtrunde adânc în interiorul þãrii.

● Hölloch este cea mai lungã
peºterã din lume (104 km),situatã în
Alpii Calcaroºi din partea centralã a
Elveþiei, lângã localitatea Moutathal.

● Tunelul de sub Canalul Mânecii,
construit între Franþa ºi Marea Britanie
(Coquelles, lângã Fretun ºi Cheriton,
lângã Folkestone) a fost inaugurat în
1994. Au fost realizate douã tuneluri,
fiecare cu o lungime de 51,5 km ºi cu
diametrul de 7,6m, sãpate la o
adâncime medie de 45 m sub nivelul
mãrii. Transportul se face cu trenuri de
pasageri, care circulã cu viteze de
pânã la 160 km/orã sau cu trenuri de
vehicule ºi pasageri.

● Simplon II este cel mai lung tunel
feroviar din Europa (19823 m), ce
leagã Elveþia de Italia, pe sub Alpi.

● Seil Sound este cea mai îngustã
strâmtoare marinã cunoscutã pe glob
(6m). Ea separã insula Seil de Scoþia.

● Bosfor este cea mai îngustã
strâmtoare intercontinentalã ºi uneºte
Marea Neagrã cu Marea Marmara,
având o lungime de 30 km, o lãþime de
660 – 3300 m ºi adâncimi cuprinse
între 33 ºi 80 m. Separã continentul
Europa (Peninsula Balcanicã) de conti-
nentul Asia (Peninsula Asia Micã). Pe
þãrmurile Bosforului a înflorit capitala
Imperiului Bizantin, Constantinopol ºi
apoi a Imperiului Otoman (Istanbul). În
prezent peste Bosfor se arcuiesc douã
mari poduri rutiere suspendate, cu
deschiderea de peste 1000 m, care
faciliteazã legãturile Europei cu
Orientul Apropiat.

● Volga este cel mai lung fluviu din
Europa, 3696 km, cu un debit mediu
multianual la vãrsare de 8000 m3 /sec.

● Dunãrea traverseazã toatã
Europa Centralã, în general pe direcþie
V-E, fiind al doilea fluviu european ca
lungime (2860 km). Este fluviul care
strãbate cel mai mare numãr de þãri
(10).

● Pierre Saint-Martin este peºtera
cea mai adâncã (1332 m) între nivelul
de bazã ºi plafon ºi cu cel mai adânc
aven (700 m), situatã în sud-vestul
Franþei, la graniþa cu Spania, în Pirineii
Occidentali.

● Grota Mamutului (din Munþii Alpi,
Austria-Salzburg), desfãºuratã pe 55
km, este cea mai lungã din Europa.

● Monaco este statul cu cea mai
mare densitate a populaþiei (16 548,7
loc/km2, în anul 2004), principat pe
coasta Mãrii Mediterane, situat pe un
promontoriu axat pe prelungirile ca-
lcaroase ale Alpilor Maritimi, în
apropierea oraºului francez Nisa.

● Mont Blanc este tunelul rutier (11
600 m) care strãbate masivul muntos
cu acelaºi nume din Alpii Francezi,
este cel mai înalt de pe continentul
european.

● Veneþia este oraºul situat pe cele
mai multe insule (118, dupã alte surse
peste 300), în laguna cu acelaºi nume
din nord-estul Italiei, separatã de
Marea Adriaticã printr-un perisip (Lido),
strãpuns în trei locuri.

● La 25 martie 1957 ºase naþiuni:
Franþa, Germania de Vest, Italia,
Belgia, Olanda ºi Luxemburg au sem-
nat Tratatul de la Roma, care pune
bazele Comunitãþii Economice
Europene, denumitã acum Uniunea
Europeanã.

● Toate steagurile naþionale din
lume sunt dreptunghiulare, cu excepþia
a douã state, Elveþia ºi Vatican, care
sunt pãtrate. Steagul Belgiei doar la
prima vedere pare pãtrat, lungimea
fiind aproximativ egalã cu lãþimea.

● Londra este oraºul cu primul
metrou din lume (10 ianuarie 1863 ) ºi
cea mai extinsã reþea de metrou (435
km).

● Etna este vulcanul activ cu cea
mai lungã perioadã de activitate, peste
6000 de ani. Are altitudinea maximã de
3340 m, fiind cel mai înalt vulcan euro-
pean. Situat în nord-estul insulei ita-
liene Sicilia, dominã Strâmtoarea
Messina, care desparte insula
Peninsula Italia.

Se apropie sezonul rece, iar
statistica aratã cã în aceastã
perioadã majoritatea incendiilor
care s-au manifestat la gospodãri-
ile populaþiei au fost cauzate de sis-
temele de încãlzire exploatate fãrã
respectarea normelor de prevenire
a incendiilor. Pentru a preîntâmpina
producerea unor astfel de eveni-
mente, care se pot sfârºi tragic, cu
pierderi de vieþi omeneºti ºi pagube
materiale importante, vã reamintim
câteva mãsuri ce trebuie respec-
tate pentru siguranþa dumneavoas-
trã:

-sobele vor fi obligatoriu verifi-
cate, curãþate ºi reparate de per-
soane specializate ºi autorizate;

-în faþa uºilor sobelor, par-
doseala combustibilã va fi protejatã
cu o tablã cu dimensiunile de
50x70 cm, astfel se asigurã pro-
tecþia faþã de cãderea accidentalã
direct pe podea a jarului sau a lem-
nelor aprinse;

-focul în sobe va fi suprave-
gheat în permanenþã;

-supravegheaþi permanent jocul
copiilor;

-noaptea nu se va încãrca soba
cu lemne, iar la sobele cu gaze na-
turale nu se va lãsa arzãtorul
aprins;

-coºurile, burlanele ºi canalele
de fum vor fi obligatoriu verificate,
curãþate ºi reparate cel puþin o datã
pe an;

-coºurile, burlanele ºi canalele
de fum vor fi izolate faþã de ele-
mentele combustibile ale pereþilor,
planºeelor ºi acoperiºurilor;

-în podul casei, coºul de fum va
fi  obligatoriu tencuit, pentru a nu
prezenta fisuri prin care ar putea
pãtrunde scântei ce pot fi surse de
aprindere;

-se vor utiliza întrerupãtoare,
prize sau cabluri electrice fãrã
defecþiuni sau improvizaþii;

-se vor utiliza numai siguranþe
omologate în tablourile electrice;

-evitaþi suprasolicitarea insta-
laþiilor electrice;

-aprinderea focului la aragaz
sau în sobele alimentate cu gaze
naturale se va face dupã principiul
”gaz pe flacãrã”;

-cenuºa ºi jarul provenite de la
sobe vor fi depozitate într-un loc
special amenajat ºi se va stinge cu
apã;

-verificarea etanºeitãþii buteliei
de aragaz ºi a instalaþiei de ali-
mentare cu gaze se va face cu apã
ºi sãpun;

-se vor utiliza pentru încãlzirea
camerelor de locuit numai aparate
electrice omologate.

CCaaddrruu  tteehhnniicc  PP..SS..II..
NNããssttaassee  CCoorrnneell

ÞÞII-AAII PPRREEGGÃÃTTIITT LLOOCCUUIINNÞÞAA//GGOOSSPPOODDÃÃRRIIAA
PPEENNTTRRUU SSEEZZOONNUULL RREECCEE??

Ingrediente rreþetã:
- 99  oouuãã
- 44  ssaauu  55  lliinngguurrii  ffããiinnãã
- 445500  ggrraammee  zzaahhããrr
- 330000  ggrraammee  nnuuccãã  mmããcciinnaattãã
- 330000  ggrraammee  nnuuccãã  pprrããjjiittãã
- 440000  ggrraammee  cciiooccoollaattãã  aallbbãã
- uunn  pprraaff  ddee  ccoopptt
- mmaarrggaarriinnãã  ppeennttrruu  ccrreemmee

PPrreeppaarraarree rreeþþeettãã::
BBllaatt::
Se bat spumã 9 albuºuri la care se adaugã 300

grame zahãr, 2 gãlbenuºuri, nucã mãcinatã ºi fãinã
amestecatã cu praful de copt. Se coace la foc potrivit,
iar când se scoate din cuptor pe blatul fierbinte se rade
300 grame din ciocolatã albã. Dupã care blatul se lasã
la rãcit.

CCrreemmãã::
9 linguri de zahãr se pun la caramelizat în 4-5 lin-

guri de apã.
Cele 7 gãlbenuºuri rãmase se freacã cu 5 linguri de

zahãr, apoi se adaugã la zahãrul caramelizat când e
cald, dupã care se adaugã nuca prãjitã ºi sfãrâmatã.
Se fierbe 10 minute la foc mic amestecând continuu,
apoi se adaugã margarina.

GGllaazzuurraa::
Topeºti ciocolata rãmasã la foc mic.
Peste blatul obþinut se pune crema urmatã de

glazurã.
PPooffttãã  bbuunnãã!!

PPrrããjjiittuurrãã SSnniicckkeerrss
DDee CCaassãã
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Pentru a nu deveni victimele unor infracþi-
uni de înºelãciune sau furt, vã informãm cu
privire la principalele moduri de operare
folosite de infractori care, în ultima perioadã
au acþionat, profitând de cele mai multe ori
de naivitatea potenþialelor victime:

1.Înºelãciunea prin metoda pretinderii
cumpãrãrii de produse din gospodãrie (pro-
duse agricole, bãuturi alcoolice) – prin inter-
mediul cãreia pretinºii cumpãrãtori pãtrund
în curtea victimei, solicitând sã i se aducã din
magazie, beci, diverse produse, ocazie cu
care pãtrund în locuinþã ºi sustrag sume de
bani sau obiecte de valoare.

RReeccoommaannddããrrii::
-Nu permiteþi niciunei persoane strãine

accesul în curte sau anexe gospodãreºti.
-Nu oferiþi informaþii despre familie, bunuri

deþinute, bani, persoanelor necunoscute.
-Nu lãsaþi uºa locuinþei descuiatã, dacã

plecaþi de acasã chiar ºi pentru puþin timp.
2.Înºelãciunea prin metoda vânzãrii

diferitelor bunuri la preþuri promoþionale –
reprezintã una dintre cele mai utilizate cãi
prin care ”falºii vizitatori” bat la uºa victimelor
ºi le oferã spre vânzare diverse tipuri de pro-
duse gratuite sau la preþuri promoþionale.

RReeccoommaannddããrrii::
-Nu credeþi poveºtile inventate de per-

soanele necunoscute care se prezintã ca
fiind reprezentanþi ai unor firme.

-Nu le permiteþi accesul în curtea imobilu-
lui.

-Nu vã lãsaþi tentaþi de produsele prezen-
tate întrucât acestea sunt contrafãcute ºi
reprezintã un pretext de a pãtrunde în

locuinþa dvs.
3.Înºelãciunea prin declinarea de calitãþi

oficiale prin care infractorii pretind cã sunt
reprezentanþi ai unor companii de gaz, apã,
electricitate, etc.;

RReeccoommaannddããrrii::
-Aveþi în vedere faptul cã societãþile de

distribuire a apei, gazului sau energiei elec-
trice, societãþile de salubrizare anunþã
cetãþenii înainte de a efectua verificãri la
domiciliu ºi nu solicitã plata pe loc a servici-
ilor prestate.

-Sumele de bani sunt incluse în facturile
emise ºi pot fi achitate doar la caseriile soci-
etãþilor respective sau la unitãþi bancare.

-Solicitaþi documente de identitate ºi nu
permiteþi accesul în locuinþã decât dupã o
temeinicã verificare.

4.Înºelãciunea prin metoda ”Accident al
unei rude aflate în strãinãtate”, prin care vic-
timele sunt contactate telefonic de persoane
care se recomandã a fi reprezentanþii
Ambasadei României în strãinãtate ºi care
solicitã diverse sume de bani pentru a scãpa

de la închisoare o rudã care a provocat un
accident rutier în strãinãtate.

RReeccoommaannddããrrii::
-Înainte de a oferi ajutor necondiþionat ºi

de a efectua orice demers în acest sens, ver-
ificaþi informaþiile primite.

-Chiar dacã persoana care vã face
anunþul despre incident se recomandã ca
având calitãþi oficiale, datele trebuie verifi-
cate înainte de a întreprinde orice acþiune.

-În nici un caz nu trimiteþi bani prin per-
soane necunoscute, sperând astfel cã îi veþi
ajuta pe cei dragi – riscaþi sã cãdeþi în plasa
întinsã de infractorul care a profitat abil de
naivitatea ºi lipsa dumneavoastrã de infor-
mare.

Aveþi în vedere faptul cã escrocii sunt
persoane inteligente, caracterizare prin
simþul observaþiei, al oportunitãþii, aptitudini
care le permit sã-ºi adapteze modul de oper-
are în funcþie de situaþie ºi de victimã.

ªªeeffuull  PPoolliiþþiieeii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa
CCoommiissaarr  ªªeeff  ddee  PPoolliiþþiiee  LLUUPPUU  VVLLAADD

Prevenirea iinfracþiunilor 
de îînºelãciune ººi ffurt



pagina 55BBuulleettiinn ddee iinnffoorrmmaarree
PP uu cc ii oo aa ss aaPP uu cc ii oo aa ss aaal ooraºului

Joi, 5 Octombrie 2017,
cu ocazia Zilei Mondiale a
Educaþiei, a fost premiatã
excelenþa! 

Ziua Educaþiei este
simbol al înþelegerii ºi
aprecierii faþã de con-
tribuþia pe care cadrele
didactice o au pentru edu-
caþie ºi dezvoltarea soci-
etãþii. Aceastã zi a fost ce-
lebratã la Pucioasa, ca în
fiecare an, prin
recunoaºterea meritelor ºi
premierea celor implicaþi în
procesul educativ.

Primarul Oraºului
Pucioasa, Constantin Ana,
a acordat diplome de Elevi
ºi Profesori de Onoare ai
Oraºului ºi premii în bani
celor care au obþinut rezul-
tate deosebite la olimpiade
ºi concursuri desfãºurate
la nivel naþional, dar ºi
celor 3 eleve care au obþi-
nut note de 10 la evaluarea
naþionalã. Cu bucurie ºi

emoþie, edilul a mulþumit
tuturor pentru efortul
depus ºi i-a îndemnat sã
continue sã se autode-
pãºeascã ºi sã-ºi îndepli-
neascã þelurile.

Se cuvine sã mulþumim
dascãlilor pentru informaþi-
ile transferate generaþiilor
an de an ºi pentru cã ºi-au
dedicat viaþa formãrii noas-
tre, dar ºi elevilor care ne
fac mândri prin reuºitele
lor! Tuturor educatorilor,
învãþãtorilor ºi profesorilor,
tuturor elevilor, multã sãnã-
tate, reuºite nenumãrate ºi
putere de muncã! Vã dorim
cât mai multe succese în
plan profesional dar ºi per-
sonal! Sã aveþi sãnãtate ºi
putere pentru continuarea
lucrului pe care-l faceþi cu
dãruire! 

LLaa  mmuullþþii  aannii!!

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

ZZiiuuaa EEdduuccaaþþiieeii - 
ssããrrbbããttoorriittãã llaa PPuucciiooaassaa
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La sediul Liceului Tehnologic
Pucioasa a avut loc marþi, 26.09.2016,
Conferinþa pentru lansarea proiectului cu
titlul: “Dobândire de euro-competenþe
profesionale noi pentru elevi ºi profesori
VET” – COMPVET din cadrul programu-
lui ERASMUS+, care se va derula în
perioada 2017-2019.

Proiectul are ca scop dezvoltarea ºi
recunoaºterea competenþelor profesio-
nale în domeniul VET prin participarea
elevilor din învãþãmântul tehnic ºi profe-
sional la stagii de instruire practicã în þãri
europene precum Polonia, Italia ºi
Spania, atât pentru asigurarea succesu-
lui ºcolar, cât ºi pentru integrarea pe
piaþa muncii europene.

În cadrul proiectului se va derula un

stagiu de ”Job shadowing” la care par-
ticipã  6 ingineri ºi maiºtri care predau
discipline tehnice.

Agenda conferinþei a cuprins o
prezentare a liceului, a proiectelor deru-
late ºi în curs de derulare, o informare
despre proiectul COMVET, prezentarea
firmei TELLUS EDUCATION GROUP
LIMITED, partener în cadrul proiectului.

La conferinþã au participat reprezen-
tantul firmei Tellus din Marea Britanie,
doamna Oana Iorga, reprezentanþii unor
licee tehnologice din judeþ, ai ºcolilor
gimnaziale din zonã, ai autoritãþii locale,
agenþi economici ºi alte instituþii de cul-
turã ºi educaþie din Pucioasa.

PPrrooff..  LLaauurreennþþiiaa  AArrjjaann

Un nnou pproiect EErasmus ppentru
Liceul TTehnologic PPucioasa!

DDoossaarr  ddee  eexxeeccuuttaarree  1133994488//2266..1111..22001144

AANNUUNNTT PPRRIIVVIINNDD VVAANNZZAARREEAA PPEENNTTRRUU BBUUNNUURRII IIMMOOBBIILLEE

AAnnuull 22001177 lluunnaa OOCCTTOOMMBBRRIIEE 2244

In temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015- privind Codul de procedura fiscala, se
face cunoscut ca in ziua de 2222..1111..22001177  oorraa  1111..000, la sediul U.A.T. Oras  Pucioasa din str.
Fantanelor nr.7, judetul Dambovita, se vor vinde prin licitatie publica, prin prezentare de
oferte, bunurile imobile aflate in proprietatea debitorului SSTTAANNCCIIUU  DDAAVVIIDD  AANNDDRREEII - dosar
de executare nr. 13948/26.11.2014, si anume:

--  tteerreenn  iinnttrraavviillaann  22..555533  mmpp categoria curti- constructii, situat in intravilanul oorraassuulluuii
PPuucciiooaassaa,,  ssttrr..  MMeerriissoorr,,  jjuudd..  DDaammbboovviittaa.

PPrreettuull  ddee  ppoorrnniirree  aall  lliicciittaattiieeii  eessttee  pprreettuull  ddee  eevvaalluuaarree  ddiimmiinnuuaatt  ccuu  5500%%,,  rreessppeeccttiivv  2244..886688  lleeii
((eexxcclluussiivv  TTVVAA****))  ((55..440099  eeuurroo,,  ccuurrss  BBNNRR--  44..55997755  lleeii))..

**Regimul si cotele de taxa pe valoare adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor imo-
bile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului ce se vinde sa instiinteze
despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte, la data si ora stabilita pen-
tru vanzare si sa depuna la registratura U.A.T. Oras Pucioasa, cu o zi  inainte de data fixata
pentru licitatie, respectiv pana in data de 2211..1111..22001177,,  oorraa  1122..0000, urmatoarele documente:

* oferta de cumparare insotita de:

- dovada platii taxei de participare reprezentand 10%  din pretul de pornire al lici-
tatiei, facuta la casieria U.A.T. Oras Pucioasa, sau la Trezoreria orasului Pucioasa in contul
RROO0099TTRREEZZ2244AA5511002200110033220000113300XX ( U.A.T. Oras Pucioasa CIF 4280302), sau dovada con-
stituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, la cursul de schimb din ziua
depunerii ofertei de cumparare;

* imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
* pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe Certificatul unic de

inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
* dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante (certificat fiscal emis

de organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau/si de la U.A.T. Oras Pucioasa);
* pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in lb. romana;
* pentru persoanele fizice romane, copie dupa actul de identitate;
* pentru persoanele fizice straine, copie dupa pasaport, 
urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judeca-

toreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in con-
formitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207- privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit  dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit.d din Legea nr. 207/2015,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribua-
bilului.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa direct la sediul nostru sau la tel.
0245/232277 interior 222.

Data afisarii: 1100..1111..22001177.

CONDUCATORUL ORGANULUI FISCAL LOCAL 
Primarul U.A.T. Orasul Pucioasa,
Ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN

SEF BIROU VENITURI INSPECTOR,
Ec. SOLOMON GABRIELA Jr. IORDANESCU RAMONA
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Stimaþi ccetãþeni
ai OOraºului
Pucioasa,

SC SServicii
Comunitare 

de UUtilitãþi PPublice
Pucioasa SSCUP SSRL 

angajeazã 
”ºofer aautocamion/maºinã

de mmare ttonaj”!

Informaþii ssuplimentare
se ppot oobþine lla ttelefon

0764 7796 7755.

A fost consideratã necesarã ºi
oportunã înfiinþarea unui Centru
Naþional de Informare ºi Promovare
Turisticã în staþiunea turisticã de
interes national - Pucioasa, care sã
corespundã normelor impuse de
Uniunea Europeanã, astfel încât,  în
anul 2015, CNIPT Pucioasa îºi
începe activitatea.

Centrul de Informare Turisticã este
atât pentru turiºti cît ºi pentru comu-
nitatea localã, locul efectiv de pornire
în cunoaºterea ºi vizitarea staþiunii
balneoclimatice Pucioasa, dar ºi a
judeþului Dâmboviþa.

Pe parcursul acestui an s-au rea-
lizat o serie de activitaþi în colaborare
cu Biblioteca ”Gh. N. Costescu” ºi cu
Centrul Cultural European Pucioasa.
Activitaþile au în vedere sporirea
interesului faþã de locul natal ºi
întarirea relaþiilor cu comunitatea
localã, acesta fiind elementul de bazã
a ceea ce înseamnã oraº civilizat.
Parteneriatele semnate cu unitaþile

ºcolare locale ºi din judeþ vin în spri-
jinul celor menþionate.

În scopul promovãrii staþiunii

balneoclimatice  Pucioasa, CNIPT  în
colaborare cu UAT Pucioasa  ºi Art
Tour Romania a realizat videoclipul

de prezentare (ediþie bilingvã) ºi toto-
datã pune la dispoziþia tuturor celor
interesaþi broºura de prezentare a
oraºului (ediþie bilingvã), hãrti din
diferite zone ale þãrii ºi magneþi cu
imagini din staþiunea Pucioasa.

Se menþine o colaborare perma-
nentã cu unitãþile de cazare existente
în zonã prin distribuirea  de flayere de
prezentare a CNIPT Pucioasa ºi de
informare asupra evenimentelor ce
au loc in staþiune ºi prin distribuirea
materialelor de promovare, turiºtilor
cazaþi.

Urmeazã alte proiecte ce au ca
obiectiv  þintã comunitatea localã dar
ºi proiecte ce au ca scop lãrgirea ori-
zontului  pe piaþa turismului balnear.

Pagina de facebook:
PromovaresiInformareTuristicaPu-
cioasa 

TTeell  00773344..445500..889944
AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu

Ce eeste CCentrul dde IInformare TTuristicã
pentru PPucioasa ??!

ATENÞIE!
NNIIMMEETT SSRRLL
aannggaajjeeaazzãã

muncitori 
calificaþi ººi
necalificaþi 
(în vvederea 
calificãrii)!

Pentru 
informaþii:

0736 6600 2233 ººi
www.nimet.ro

Poezia constituie unul dintre sectoarele
cele mai bogate ale literaturii pentru copii,
având o tematicã deosebit de variatã, poeþii
abordând cele mai diverse subiecte inspirate
din surse multiple ºi diferite.

Un astfel de exemplu îl constituie doamna
Mihaela Grigorescu, un cadru didactic din
Pucioasa. O doamnã ce iubeºte copiii ºi de
aceea le  pune la dispoziþie  cele mai fru-
moase poezii create special pentru  cei mici.

Muzicalitatea  versurilor  dumneaei îi
atrage pe copii încã de la începutul lecturii.
Conciziunea cu care sunt redate  fapte, idei,
tablouri  sau sentimente  este  motivul pentru
care  poeziile ºi proza dânsei,  nu numai ca
sunt  uºor  accesibile  copiilor, dar  le ºi pot
memora cu destulã  uºurinþã. Având o tema-
ticã variatã, poeziile ºi proza cuprinse în
volumul de debut al doamnei Mihaela
Grigorescu, intitulat sugestiv „Universul
copilãriei” cuprind  o  complexitate  de  idei ºi

sentimente.
O temã foarte valoroasã a creaþiei

Mihaelei Grigorescu  o constituie tocmai
copilãria, atât prin caracterul accesibil, atrac-
tiv ºi interesant, deoarece trateazã aspecte
din viaþa celor  mici, cât ºi pentru  deosebita
valoare  educativã  a  textelor cuprinse în
volum. Întocmai ca aerul ºi apa, copilãria
este pretutindeni, este fluviul cu cei mai mulþi
afluenþi. Ea întreþine în lume basmul,
gingãºia, zâmbetul, este puntea cu care ten-
tãm  posteritatea ºi prin care, totodatã,
prezentul ne ispiteºte în chipul cel mai
stãruitor. Trãim - orice am face ºi la orice
vârsta – între copii, într-o continuã fraterni-
tate cu lumea lor.

Aceastã carte poate fi cititã cu plãcere
atât de cei mici, cât ºi de cei mari. Dar cel
mai bine – atât în copilãrie, cât ºi la ado-
lescenþã, iar apoi – în timpul vieþii de adult.

LLuummiinniiþþaa  GGooggiiooiiuu

AA ffoosstt llaannssaattãã ccaarrtteeaa „„UUnniivveerrssuull ccooppiillããrriieeii!!””
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Sâmbãtã, 30 Septembrie, la Pucioasa, în
cadrul proiectului ”Sãptãmâna europeanã a
sportului”, desfãºurat sub egida Ministerului
Tineretului ºi Sportului ºi a Federaþiei
Române ”Sportul pentru toþi” - a avut loc
competiþia ”Alerg pentru sãnãtate”.

Concursul s-a desfãºurat pe categorii de
vârstã: 7-11 ani, 12-15 ani, 16-18 ani, 18-35
ani, peste 35 ani, fete ºi bãieþi, iar partenerii
evenimentului - Primãria Oraºului Pucioasa,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi Asociaþia
Judeþeanã ”Sportul pentru toþi” au asigurat
premii atractive! 

Peste 1000 de participanþi, din tot judeþul,
au alergat pentru un loc pe podium, dar în
primul rând - pentru sãnãtate! 

Prezenþi la eveniment au fost primarul
Oraºului Pucioasa - Constantin Ana, vicepri-
marul Dan Sprinceanã, city managerul Alin
Niþescu, preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa - Alexandru Oprea, senatorul
Adrian Þuþuianu, deputatul Corneliu ªtefan,
inspectorul ºcolar general Sorin Ion, inspec-
torul ºcolar general adjunct Cristina Stroe,
preºedintele Federaþiei Române Sportul pen-
tru toþi - Alin Ilarion, preºedintele Asociaþiei

Judeþene Sportul pentru toþi -
Gabriel Costache.

A fost o zi reuºitã!
AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

Crosul ””Alerg ppentru SSãnãtate”
– eeveniment nnaþional!

Astãzi a fost depus al
patrulea proiect european
din mandatul nostru!

Proiectul ”Creºterea efi-
cienþei energetice a
Spitalului Orãºenesc
Pucioasa” este cel mai mare
proiect de pânã acum, cu o
valoare totalã de 32.270.838
lei, iar lucrãrile ce vor fi rea-
lizate prin acest proiect sunt
mult mai complexe ºi mai
importante decât aþi deduce
din titlul proiectului.

Astfel, întreaga clãdire
centralã va fi consolidatã ºi
reabilitatã, va fi implementat
un sistem de management al
consumurilor, vor fi montate
pompe de cãldurã, vor fi
modernizate ºi înlocuite
instalaþiile, se va realiza un
sistem integrat de ventilaþie
ºi climatizare, vor fi înlocuite
lifturile ºi vor fi refãcute 
finisajele.

Aceasta este prima

etapã pe care o parcurgem,
la nivel de investiþii, pentru
ca Spitalul Pucioasa sã dev-

inã atractiv pentru cadrele
medicale ºi pentru ca
aceastã instituþie sã ofere

pacienþilor tot confortul
necesar!”

IInn mmeemmoorriiaamm 
DDAANNAA MMIIRRCCEEAA

NNUU  VVÃÃ  VVOOMM  UUIITTAA  NNIICCIIOODDAATTÃÃ!!
În amintirea unui înger plecat prematur la ceruri din-

tre noi…
DANA MIRCEA, OM de valoare al Oraºului Pucioasa,

a plecat în dimineaþa zilei de 19 Octombrie 2017 la
ceruri!

Dispariþia dureroasã a acesteia lasã în sufletele tutu-
ror un gol imens.

Moartã nu iartã pe nimeni ºi indiferent cât de mult
bine ai fãcut sau câte persoane te iubesc, este necruþã-
toare.

Odihneºte-te în pace, suflet cald ºi bun! Dumnezeu
sã o ierte!

■ Mesajul Primarului Oraºului Pucioasa ing. Constantin
Emilian Ana:

PPrrooiieeccttuull nnrr.. 44!!


