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■ S-a dat ordinul de începere pentru obiectivul:

“Modernizare drumuri de interes local în zona centralã,
ªerbãneºti-B
Bela ºi Miculeºti - Diaconeºti din Oraºul Pucioasa”!

Cu maximã satisfacþie vã anunþ faptul cã am dat Ordinul de începere a
lucrãrilor ºi s-a predat amplasamentul
pentru obiectivul “Modernizare drumuri
de interes local în zona centralã,
ªerbãneºti-Bela ºi Miculeºti-Diaconeºti
din Oraºul Pucioasa”! Aceastã importantã investiþie vizeazã modernizarea a
6 drumuri de interes local (inclusiv sisteme de preluare a apelor pluviale): Str.
Mãndeºti-Brebeneºti, Str. 9 Mai, Str.
Soarelui, Str. Pãltiniº, Str. Narciselor,
Str. Colinei! Totodatã, vã anunþ faptul
cã în proiectul de buget, aprobat în
ºedinþa
Consiliului
Local
din
19 februarie 2020, sunt prevãzuþi bani
pentru extinderea reþelei de Gaze natu-

rale pe strada Pãtiniº, lucrare ce va fi
executatã în regim de urgenþã. La fel,
Compania de Apã va interveni rapid
pentru eliminarea defecþiunilor din
reþeaua de distribuþie a apei potabile,
pentru a putea termina investiþia în
acest an!!! Este importantã satisfacþia
pe care o creãm locuitorilor din zonã ºi
îmi pare rãu cã nu putem sã rezolvãm
toate prolemele oraºului simultan! Însã,
dragi prieteni, nimeni nu este uitat!

Atenþie!

Aveþi la
dispoziþie
un numãr
de TelVerde!

Vã rog sã aveþi încredere!
Vom scrie istoria oraºului împreunã!
Ing. Ana Constantin Emilian
Primarul Oraºului Pucioasa

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) 0800 800 326, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a activitãþii administrative.

Sistem modern
de camere de
supraveghere
pentru Pucioasa!
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Întâlniri
cu cetãþenii
– organizate
periodic!

■ pagina 5

Centrul Cultural
European Pucioasa
- o altã lunã,
noi surprize!
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Pucioasa
Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
al o raºului

- ºedinþã ordinarã
din 19.02.2020 -

reprezentând
recuperarea
investiþiei din chiria calculatã în
contul Agenþiei Naþionale pentru
Locuinþe.

HOTÃRÂRE
Privind: Raport privind activitatea Politiei Locale Pucioasa,
desfãºuratã în perioada 1.01.201931.12.2019.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind
revocarea
HCL
nr.
191/31.10.2019 privind modificarea
ºi completarea Anexei nr. 1 din HCL
nr.
161/25.09.2019
privind
desemnarea
reprezentanþilor
Consiliului Local al Oraºului
Pucioasa
în
Consiliile
de
Administraþie ale Unitãþilor de
Învãþãmânt Preuniversitar de Stat,
precum ºi în Consiliul de
Administraþie al Clubului Copiilor
Nicolae Mateescu din Oraºul
Pucioasa, pentru anul ºcolar 20192020.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea creditelor de
angajament ale bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru acþiuni multianuale 2020-2023, conform Anexei
nr. 1 si nr. 2.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea bugetului local

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice ºi
personalului didactic auxiliar.

de venituri ºi cheltuieli ºi al bugetului instituþiilor publice finanþate din
subvenþii ºi venituri proprii pe anul
2020.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea Nomenclatorului
stradal al oraºului Pucioasa.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea dreptului de trecere pe terenul ce aparþine domeniului public al UAT oraº Pucioasa
aferent Grãdiniþei nr. 5, situatã în
oraºul Pucioasa, cart. Glodeni nr.
25 în vederea folosirii pentru execuþie racord la reþeaua de

BIROUL VENITURI
Vã informeazã!

Având în vedere prevederile
Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, reamintim urmãtoarele:
- persoanele fizice ºi juridice
care la data de 31 decembrie
2019 au în proprietate clãdiri
nerezidenþiale sau clãdiri cu
destinaþie mixtã au obligaþia sã
depunã declaraþii pânã la data
de 31 martie 2020.
În categoria clãdiri nerezidenþiale sunt incluse acele
clãdiri care sunt folosite pentru
activitãþi administrative de agrement, comerciale, de cult, de
cultura, de educaþie, financiar
bancare, industriale, de sãnãtate, sociale, sportive, turistice,
precum ºi activitãþi similare,
indiferent de utilizare ºi/sau denumire, fãrã ca acestea sã fie în
categoria clãdirilor rezidenþiale.

Declaraþiile vor fi însoþite de
rapoartele de evaluare întocmite
de cãtre evaluatori autorizaþi în
conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor, aflate în
vigoare la data evaluãrii.
ªef Birou Venituri
Ec. Solomon Gabriela

BIROU STARE CIVILÃ
IANUARIE 2020
NAªTERI
BULBOANÃ ªTEFANIA-MARIA - 9.01.2020, CORSALINI MARIANICOLE - 7.08.2010 (ACT TRANSCRIS)
LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!
CÃSÃTORII
GHEORGHE AURELIAN-IONUÞ ªI PÃTRAªCU ANA-MARIA 4.01.2020
LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!
DECESE
STOICA ILIE - 85 ANI, CHIÞA ION - 88 ANI, NEGRESCU
DUMITRU - 70 ANI, ILIE MIHAIL-BOGDAN - 33ANI, CRISTIAN
VASILE - 96 ANI, POPESCU BIBILICÃ - 65 ANI, HUÞANU IOAN - 79
ANI, TEBEICÃ MARIA - 79 ANI, ONICESCU DORINA - 86 ANI,
DOBRE FILIAN - FLORIN - 58 ANI, BÃDOIU ANGELA - 53 ANI,
MATEOIU RODICA - 76 ANI, ZAMFIR ELENA - 87 ANI.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT,
Inspector Stare Civilã,
Jeculescu Raluca

canalizare de la proprietatea d-nei
Baboi Eugenia, la cãminul existent
pe strada învecinatã conform autorizaþiei de construire nr. 62 din
02.07.2019.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind repartizarea unei locuinþe
construitã din fondurile ANL, bl. 2
ANL, str. Rândunelelor, conform
anexei nr.1
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind actualizarea anualã a chiriilor pentru locuinþe destinate tinerilor, în regim de închiriere, realizate prin Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe, precum ºi virarea sumei

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind modificarea HCL nr.
135/29.08.2028 privind necesitatea
aprobãrii documentaþiei tehnicoeconomice în faza de Studiu de
fezabilitate, precum ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiþii CONSTRUIREA ªI DOTAREA GRÃDINIÞEI
“PRICHINDEL” DIN ORAªUL
PUCIOASA ªI ÎMBUNÃTÃÞIREA
SPAÞIILOR PUBLICE URBANE
DIN ZONÃ.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea reabilitãrii proiectului ‘’REABILITAREA, MODERNIZAREA ªI DOTAREA BIBLIOTECII
ORÃªENEªTI
ªI
REABILITAREA, MODERNIZAREA ªI EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
DIN ORAªUL PUCIOASA” ºi a
cheltuielilor legate de aceasta.

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea proiectului
“CONSTRUIRE 3 BLOCURI CU
LOCUIN?E SOCIALE ÎN ORAªUL
PUCIOASA ªI ÎMBUNÃTÃÞIREA
SPAÞIILOR PUBLICE URBANE
DIN ZONÃ” ºi a cheltuielilor legate
de acesta.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind aprobarea proiectului
“CONSTRUIREA ªI DOTAREA
GRÃDINIÞEI “PRICHINDEL” DIN
ORAªUL
PUCIOASA
ªI
ÎMBUNÃTÃÞIREA
SPAÞIILOR
PUBLICE URBANE DIN ZONÃ” ºi
a cheltuielilor legate de acesta.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre
privind
aprobarea
încetãrii
Contractului de consultanþã, asistenþã ºi reprezentare juridicã a UAT
oraºul Pucioasa ºi a autoritãþilor
administraþiei
publice
locale
încheiat cu Cabinetul Individual de
Avocaturã “Adrian Chiþescu”, în
anul 2020 ºi aprobarea încheierii
unui contract de consultanþã, asistenþã si reprezentare juridica a
u.a.t.
Orasul Pucioasa ºi a
autoritãþilor administraþiei publice
locale cu Cabinetul Individual de
Avocaturã “Marilena Bãlãlau”.

SPCLEP PUCIOASA vã informeazã!
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul, însoþit de unul dintre pãrinþi
sau, dupã caz, de reprezentantul sãu
legal, de persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenþã socialã ori de persoana cãreia
i-a fost încredinþat în plasament, are
obligaþia sã solicite, în termenul prevãzut de lege (15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani), eliberarea cãrþii de
identitate, prezentând la ghiºeul serviciului public comunitar de evidenþã
a persoanelor urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã de minor ºi
de una dintre persoanele prevãzute
la alin 1;
- certificatul de naºtere, cu care
se face dovada cetãþeniei române,
original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre
pãrinþi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care pãrintele

STIMAÞI CETÃÞENI
Poliþia Oraºului Pucioasa vã
recomandã ca, fiecare dintre dumneavoastrã, sã luaþi unele mãsuri
pentru prevenirea furturilor de animale ºi pãsãri, cum ar fi:
Cetãþenii, mai ales cei care locuiesc în zonele mãrginaºe ºi izolate,
sã-ºi împrejmuiascã curþile cu garduri solide, iar porþile, atât de acces
cât ºi cele din interiorul curþii, sã fie
asigurate cu încuietori sigure
(zãvoare sau lanþuri cu lacãte);
Noaptea în curte, în apropierea
anexelor unde sunt adãpostite animale ºi pãsãri ºi nu deasupra uºii de
la casã, lãsaþi un bec aprins pentru a
avea posibilitatea sã observaþi din
locuinþã eventualii hoþi ºi nu ei pe
dumneavoastrã, când ieºiþi din casã;
Uºile grajdurilor asiguraþi-le corespunzãtor (lacãte, drugi);
Un câine „bun” liber prin curte, pe
timpul nopþii, este un motiv în plus ca
hoþii sã renunþe la intenþiile lor;
În curte nu invitaþi ºi nu primiþi
persoane strãine, care, sub pretextul

face dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea
judecãtoreascã, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt
divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând con-

travaloarea cãrþii de identitate (7 lei)

cã vând diferite mãrfuri ori cumpãrã
animale sau cereale, vã vor
cunoaºte curtea, împrejurimile ºi
obiceiurile dumneavoastrã;
> Nu lãsaþi animalele nesupravegheate pe izlaz, pe câmp sau
alte locuri;
> Crotaliaþi animalele pentru
identificarea acestora cu uºurinþã în
caz de furt;
În cazul în care constataþi cã în
curte se aflã o persoanã necunoscutã cu intenþii de a sustrage bunuri
din avutul dumneavoastrã, nu uitaþi
cã cea mai bunã armã este strigãtul,
alarmarea vecinilor, nu în ultimul
rând, dacã aveþi posibilitatea, sunaþi
112, dar cu condiþia sã vã declinaþi
identitatea;
Atunci când aveþi animale pe
care le oferiþi spre vânzare, identificaþi persoanele care se prezintã
pentru a cumpãra ºi reþineþi numãrul
de înmatriculare al autovehiculului
cumpãrãtorului, solicitând medicului
veterinar documentele ce se
întocmesc cu ocazia vânzãrii;
Dacã plecaþi din localitate,
anunþaþi ºi rugaþi vecinii de încredere

sã vã supravegheze curtea ºi
locuinþa.
Lãsarea în libertate, ori fãrã
supraveghere a animalelor care pot
prezenta pericol pentru traficul rutier,
persoane ºi bunuri, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã
de la 100 la 500 lei, potrivit art. 2,
pct. 17 din Legea nr. 61/1991 republicatã.
Prejudiciile cauzate în cazul
comiterii acestor infracþiuni, nu se
pot recupera uºor, având în vedere
cã în cele mai multe cazuri, bunurile
sustrase sunt consumate rapid, iar
fãptuitorii nu au posibilitãþi materiale
pentru a vã despãgubi.

***este obligatoriu consimþãmântul titularului spaþiului de locuit***
SPCLEP PUCIOASA
Inspector Iordache Oana
Inspector Olaru Lavinia

NU PROTEJAÞI INFRACTORII
PRIN TÃCERE ªI INDIFERENÞÃ!
GÂNDIÞI-VÃ CÃ VIITOAREA
VICTIMÃ A ACESTORA AÞI PUTEA
FI CHIAR DUMNEAVOASTRÃ!
ªeful Poliþiei Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie
LUPU VLAD
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al o raºului
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NORME DE PREVENIRE ªI STINGERE A INCENDIILOR
LA LOCUINÞE ªI ANEXE GOSPODÃREªTI
Pentru prevenirea evenimentelor
nedorite, mãsurile obligatoriu de
respectat în gospodãriile cetãþeneºti
sunt urmãtoarele:
Persoanele care rãspund, potrivit
legii, de creºterea, educarea ºi îngrijirea copiilor au obligaþia luãrii
mãsurilor pentru preîntâmpinarea
jocului copiilor cu focul în condiþii ºi în
locuri în care se pot provoca incendii.
Nu se va utiliza focul deschis în
locuri cu pericol de incendiu (în
apropierea locuinþelor ºi anexelor
gospodãreºti, lângã depozitele de
furaje, etc.)
Prepararea hranei prin utilizarea
focului deschis în zonele de agrement ºi în gospodãriile populaþiei se
face numai în locuri amenajate, în
condiþii ºi la distanþe care sã nu permitã propagarea focului la construcþii,
depozite, culturi agricole, pãduri,
plantaþii sau la alte vecinãtãþi.
Arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deºeurilor ºi a altor materiale combustibile se face în locuri
special amenajate (crematorii) ori pe
terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor
ce se impun pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum ºi stingerea
jarului dupã încetarea activitãþii.
În locuinþele de tip unifamilial, în
apartamentele blocurilor de locuit
sau în boxele acestora amenajate la
demisol sau subsol, carburanþii sau
alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pãstreazã numai în ambalaje
metalice special destinate, închise
ermetic, în locuri protejate ºi fãrã a se
depãºi cantitãþile admise prin reglementãri (25 litri).
Recipientele cu gaze lichefiate,
utilizate pentru necesitãþi casnice, se
vor amplasa, pãstra ºi utiliza numai în
condiþiile stabilite prin instrucþiuni
specifice, interzicându-se utilizarea
recipientelor
neomologate
sau
defecte, transvazarea improvizatã
sau neautorizatã a gazelor petroliere
lichefiate dintr-un recipient în altul ºi
verificarea etanºeitãþii cu flacãrã
deschisã.
Produsele, materialele ºi substanþele combustibile se amplaseazã
la distanþã de siguranþã faþã de sursele de cãldurã ori se protejeazã astfel
încât sã nu fie posibilã aprinderea lor.
Se interzice folosirea sobelor ºi a
altor mijloace de încãlzire defecte,
supraalimentate cu combustibil sau
nesupravegheate,
precum
ºi
aprinderea focului utilizându-se
lichide inflamabile.
Materialele ºi substanþele care
prezintã pericol de autoaprindere se
pãstreazã în condiþii adecvate naturii
lor, bine ventilate ºi luându-se mãsuri
de control ºi preîntâmpinare a
fenomenului
de
autoîncãlzire.
Prevenirea apariþiei fenomenului de
autoaprindere se urmãreºte ºi la
depozitarea furajelor ºi plantelor
tehnice, conform reglementãrilor
specifice.
Elementele
de
limitare
a
propagãrii focului, de izolare termicã
ºi de etanºare la fum ºi la gaze
fierbinþi din alcãtuirea construcþiilor
se menþin permanent în bunã stare,
pentru a-ºi îndeplini rolul stabilit.
Cãile de acces ºi de circulaþie ale
construcþiilor de orice categorie trebuie astfel stabilite, dimensionate,
realizate, dispuse, alcãtuite ºi marcate, încât sã asigure evacuarea persoanelor, precum ºi circulaþia ºi orientarea rapidã a forþelor de intervenþie. Traseele destinate forþelor de
intervenþie trebuie sã asigure circulaþia personalului de intervenþie ºi sã
fie prevãzute cu iluminat corespunzator.

Cãile de acces ºi de circulaþie vor
fi dimensionate pentru autovehicule
de tip greu (autospeciale de intervenþie).
Se vor asigura cãile de acces
pentru autospecialele de intervenþie
la sursele de alimentare cu apã în
caz de incendiu ºi posibilitatea
folosirii acestor surse în orice
anotimp.
La
realizarea
construcþiilor
amplasate în aceeaºi parcelã se vor
respecta urmãtoarele distanþe de siguranþã: distanþa între clãdiri va fi
egalã cu jumãtatea înãlþimii celei mai
înalte construcþii dar nu mai puþin de
3 metri, iar distanþa între suprafeþele
vitrate ale unei construcþii faþã de limita proprietãþii îngrãditã sau nu, va fi
de 1,90 metri.
Sobele cu acumulare de cãldurã
vor fi prevãzute cu fundaþii proprii ºi
nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilã sau pe grinzile
de lemn ale planºeelor. În încãperile
cu pereþi din materiale combustibile,
porþiune de perete din dreptul sobei
cu acumulare de cãldurã va fi
înlocuitã cu o zidãrie din materiale
incombustibile, care va depãºi marginile sobei cu 50 cm. Dacã aceastã
soluþie nu este posibilã, se va asigura o distanþã de 50 cm între sobã ºi
pereþii combustibili neprotejaþi sau
38 cm faþã de cei protejaþi prin tencuire ºi zidãrie. Distanþa de la partea
superioarã a sobelor pânã la tavanul
combustibil al încãperii, va fi de minimum 45 cm dacã este neprotejat ºi
de 30-35 cm când este protejat prin
tencuire sau cu o placã de azbest de
0,5cm grosime acoperitã cu tablã.
Aceastã protecþie trebuie sã
depãºeascã perimetrul sobei cu acumulare de cãldurã în toate direcþiile
cu minimum 15cm.
Sobele fãrã acumulare de cãldurã
(metalice, maºini de gãtit) vor fi utilizate numai la încãlzirea încãperilor
cu pereþi ºi plafoane incombustibile,
în încãperile de locuit cu respectarea
urmãtoarelor prevederi:
-sobele fãrã acumulare de cãldurã se vor utiliza numai când sunt
complet echipate (burlane, cenuºar);
-distanþa dintre sobe sau burlane
ºi pereþi, precum ºi între burlane ºi
planºeele combustibile va fi de minim
1 m dacã sunt neprotejate ºi de
minim 0,70 cm când sunt protejate
prin tencuire sau zidãrie;
-distanþa între partea superioarã
a sobei ºi planºeul combustibil va fi
de 2 m. La planºeele neprotejate ºi
de minimum 1,5m la cele protejate;
-pardoseala combustibilã de sub
sobele metalice se va izola cu o placã
de azbest de 0,5 cm acoperitã cu
tablã sau printr-un postament de
cãrãmidã, beton cu grosimea de 6
cm. Aceastã protecþie va depãºi
perimetrul sobei lateral cu 25 cm ºi în
faþa focarului cu 50 cm. Dacã
picioarele sobei sunt scurte, postamentul va fi cu o grosime de minim
25cm.
-distanþa dintre sobã ºi peretele
combustibil din faþa focarului nu va fi
mai micã de 1,25 m.

La exploatarea sistemelor de
încãlzire cu sobe în gospodãriile populaþiei se va avea în vedere:
-înainte de utilizare, sobele ºi
coºurile de fum vor fi verificate,
reparate, curãþate ºi puse în perfectã
stare de funcþionare, curãþarea
coºurilor se va face ori de câte ori
este nevoie, însã nu mai rar ca o datã
la 2 luni;
-se interzice utilizarea sobelor ºi
coºurilor fisurate, fãrã uºiþe la focare
ºi cenuºare sau neizolate corespunzãtor faþã de elementele combustibile
ale clãdirilor;
-pe timpul funcþionãrii sobelor,
uºiþele de alimentare se menþin
închise;
-se va evita aprinderea focului utilizând benzina,petrol sau alte lichide
inflamabile;
-lãsarea fãrã supraveghere a
sobelor sau suprasolicitarea lor termicã este interzisã;
-depozitarea lemnelor, cãrbunilor
sau a altor materiale combustibile nu
se va face pe sobe sau în preajma
lor;
-cenuºa se va evacua periodic
într-un loc stabilit ºi amenajat în
acest scop, fãrã pericol de incendiu ºi
numai dupã ce se vor stinge resturile
de jar;
-se va evita folosirea lemnelor mai
lungi decât dimensiunile focarului;
Coºurile pentru evacuarea fumului se vor amplasa astfel sã se evite
aprinderea elementelor combustibile
din vecinãtatea lor. Pentru aceasta se
vor respecta urmãtoarele:
-la trecerea prin planºee zidãria
coºului se va îngroºa cu un strat de
0,25 m. lãsându-se un spaþiu de
0,2m.între aceastã zidarie ºi elementele combustibile ale planºeului;
-între zidãria coºului ºi elementele planºeului se introduce un
strat de azbest sau douã straturi de
pâslã îmbibatã cu argilã;
-pardoseala sau umplutura combustibilã trebuie sã nu atingã zidãria
coºului;
-grinzile încastrate în pereþi în
apropierea coºurilor trebuie sã
pãstreze faþã de canalele de fum o
distanþã de 0,25m. Grinzile care nu
pot fi amplasate la aceastã distanþã,
precum ºi cele care prin poziþia lor ar
trebui sã intersecteze zidãria
coºurilor, vor fi sprijinite pe grinzile
vecine prin intermediul unor juguri,
astfel încât între capetele lor ºi
zidãria coºurilor sã se pãstreze distanþa cerutã;
-coºurile de fum practicate în
pereþii combustibili vor avea zidãria
îngroºatã, astfel încât distanþa dintre
canalul de fum ºi elementele combustibile ale pereþilor sã nu fie mai
micã de 0,25m;
-distanþa dintre faþa exterioarã a
coºurilor ºi elementele combustibile
ale acoperiºului nu trebuie sã fie mai
micã de 0,10m în cazul când zidãria
coºului este mai groasã de 12,5cm
din aceastã distanþã se admite sã se
scadã grosimea suplimentarã a
zidãriei, fãrã ca spaþiul liber dintre
elementele
combustibile
ale

acoperiºului ºi zidãria coºului sã fie
mai mic de 3 cm, cãpriorii care nu pot
respecta aceastã distanþã se vor
rezema pe juguri;
-la trecerea prin încãperi, zidãria
coºurilor trebuie bine întreþinutã ºi
rostuitã, bine umplutã cu mortar, nu
se admite sub nici un motiv existenþa
fisurilor în zidãria coºurilor;
-canalele de fum trebuie sã fie de
regulã
verticale.
În
cazuri
excepþionale se admite devierea lateralã de maximum 30 grade. Pereþii
canalelor trebuie sã fie netezi ºi sã
aibã aceaºi grosime ca ºi restul
coºului;
-coºurile de fum trebuie sã fie
prevãzute cu uºiþe pentru curãþire.
Aceste uºite trebuie sã fie executate
din materiale incombustibile ºi sã fie
duble în pod.
La racordarea sobelor cu
canalele de fum din coºuri, trebuie sã
se þinã seama de urmãtoarele:
-distanþa dintre suprafaþa exterioarã a canalelor de racordare ºi
planºeu sau pardoseli combustibile,
sã fie de minimum 0,50 m dacã acestea sunt neprotejate respectiv 0,38m
dacã acestea sunt protejate;
-la clãdirile cu învelitori combustibile, coºurile trebuie sã aibã
înãlþimea de minimum 0,80m ºi vor fi
amplasate lângã coama acoperiºului;
-la sobele cu încãlzire cu gaze,
coºurile pentru evacuarea gazelor
arse vor fi astfel executate încât sã
asigure menþinerea flacãrii, fãrã pericol de stingere a acesteia prin
curenþii de aer;
-este interzisã racordarea sobelor
la coºuri metalice sau scoaterea
burlanelor prin ferestre, pe sub
streaºinã, etc.
La sobele alimentate cu combustibil gazos se vor respecta urmãtoarele:
-înainte de aprinderea focului se
verificã focarele ºi se aerisesc 10
minute, iar aprinderea se va face
respectându-se principiul „gaz pe
flacãrã”;
-întreþinerea,
verificarea,
repararea sau modificarea se face
numai de personal autorizat;
-nu se vor introduce deasupra
arzãtorului de gaze materiale sau
deºeuri combustibile care pot astupa
orificiile de refulare a gazului;
-se vor utiliza numai arzãtoare de
gaze omologate ºi dimensionate
potrivit locului de utilizare;
-în cazul în care se constatã
miros de gaze înainte de a se aprinde
focul se va urmãri sã se înlãture deficienþele care au provocat scurgerile
de gaze;
-oprirea funcþionãrii sobelor alimentate cu gaze se va face
închizând robinetul de serviciu, robinetul de siguranþã, închizându-se
numai în cazul când primul este
defect.
În cazul utilizãrii buteliilor de gaze
lichefiate se interzice:
-utilizarea furtunurilor de racord în
stare defectã ºi fãrã coliere de protecþie;
-racordarea
aparatelor
ºi
mijloacelor de încãlzire direct, fãrã
reductor de presiune;
-amplasarea
buteliilor
în
apropierea surselor de radiaþii termice intense;
-utilizarea buteliilor cu gaze
lichefiate în subsolul clãdirilor; transportarea, manipularea sau folosirea
buteliilor în altã poziþie decât cea verticalã, rãsturnarea, lovirea lor, etc.;
-folosirea în stare defectã a buteliilor ºi instalaþiilor aferente (furtun,
reductor de presiune),
Depozitarea buteliilor se va face
într-un loc ferit de cãldurã ºi de razele

solare, unde nu existã materiale combustibile sau explozive. Buteliile pline
vor fi periodic controlate spre a se
constata dacã robinetele lor sunt bine
închise.
Reguli de prevenire ºi stingere a
incendiilor la exploatarea instalaþiilor
electrice:
-se interzice utilizarea instalaþiilor
ºi aparatelor electrice defecte sau
improvizate, cu conductori neizolaþi,
cu prize sau întrerupãtoare defecte,
doze ºi derivaþii fãrã capace;
-este interzisã folosirea siguranþelor fuzibile supradimensionate,
înlocuirea siguranþelor se va face
numai de personal autorizat;
-nu este permis sã fie lãsat sub
tensiune, fãrã supraveghere, nici un
fel de aparat electric: fier de cãlcat,
reºou, radiator etc.;
-este interzisã executarea sau
modificarea instalaþiilor electrice de
cãtre personal neautorizat.
Reguli ºi mãsuri de prevenire ºi
stingere a incendiilor la adãposturi de
animale, magazii ºi alte dependinþe
asemãnãtoare:
-este interzis a se intra în aceste
construcþii cu lumânãri, chibrituri
aprinse sau lãmpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevãzute cu globuri de
protecþie sau felinare de vânt în stare
bunã;
-cablurile
electrice
vor
fi
amplasate numai pe materiale
incombustibile;
-în grajduri, magazii, ºuri este
interzis fumatul sau accesul cu foc
deschis;
-uºile grajdurilor vor fi construite
fãrã praguri ºi se vor deschide spre
exterior;
-este interzisã folosirea afumãtorilor improvizate care prezintã pericol
de incendiu (în magazii, ºuri sau
instalate în apropierea materialelor
combustibile).
Reguli de prevenire ºi stingere a
incendiilor la depozitarea furajelor,
paielor ºi a altor materiale:
-furajele, paiele ºi alte materiale
combustibile vor fi depozitate, dupã
posibilitãþi, cât mai departe de casã,
bucãtãrii de varã, cuptoare, magazii
etc;
-este interzisã folosirea focului
deschis sau a mijloacelor de iluminat
cu flacãra liberã pe lângã furaje sau
materiale combustibile;
-focurile deschise în curþi trebuie
sã fie supravegheate, pe timp de vânt
se interzice folosirea focului deschis
în curþi, pe strãzi.
Reguli de prevenire a incendiilor
la folosirea bucãtãriilor de varã, cuptoarelor ºi maºinilor de gãtit:
-se interzice instalarea cuptoarelor, maºinilor de gãtit sau
bucãtãriilor de varã improvizate în
apropierea
grajdurilor,
ºurilor,
locurilor de depozitare a furajelor ºi a
altor materiale combustibile;
-se interzice scoaterea burlanelor
de metal pe fereastrã sau pe sub
streºini fãrã sã fie izolate pe pãrþile
combustibile ale construcþiei. Izolarea
burlanelor se face pe o distanþã de
40cm de o parte ºi de alta a locului
de trecere, prin lãsarea unei distanþe
de cel puþin 15 cm între faþa exterioarã a burlanului ºi elementele
combustibile precum ºi prin îmbrãcarea burlanului cu un strat gros de
5 cm din vatã de sticlã tencuitã sau
cu un strat echivalent de azbest.
Când acoperiºul este construit din
material combustibil nu este permisã
scoaterea burlanului sub streaºinã.
CADRU TEHNIC P.S.I .
NÃSTASE CORNEL
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Sistem modern de
camere de supraveghere
pentru Pucioasa!

Siguranþa semenilor noºtri este
o temã de maximã importanþã! La
fel ºi siguranþa oraºului în ansamblul lui! Dacã pânã acum ne-am
straduit sã pãstrãm liniºtea ºi
ordinea fãrã prea mari investiþii, a
venit momentul sã lucrãm serios la
creºterea nivelului de siguranþã a
orasului! Iar una dintre investiþiile
pe care le vom realiza din bugetul
local în anul 2020 este un modern
sistem de camere de supraveghere, de ultimã generaþie, ce va
acoperi toate zonele sensibile ale
oraºului - acest proiect fiind complementar cu un alt proiect al

administraþiei noastre, de data asta
cu finanþare europeanã, prin care
vom crea un nou dispecerat pentru
sistemul de supraveghere video.
Amplasarea viitoarelor camere
de supraveghere a fost stabilitã în
urma consultãrilor cu cei de la
Poliþia Oraºului Pucioasa ºi Poliþia
Localã. Au fost marcate ca puncte
vulnerabile intrãrile ºi ieºirile din
oraº, toate trecerile de pietoni de la
ºcoli, grãdiniþe ºi instituþii publice,
intersecþiile majore, zonele publice
aglomerate, cartierele de blocuri ºi
zonele în care au existat multiple
reclamaþii. Cum pãstrarea unui

mediu inconjurator nepoluat este o
prioritate pentru noi, vor fi
supravegheate toate zonele în care
se aruncã ilegal deºeuri, zonele
sensibile din albiile râurilor Ialomiþa
ºi Bizdidel ºi chiar zonele unde pot
fi abandonaþi câinii fãrã stãpân!
Cum v-am obiºnuit, vã invitãm sã
ne sfãtuiþi legat de amplasarea de
noi puncte (aºteptãm sugestiile
dumneavoastrã pe adresa de
email: info@primpuc.ro), pe care
noi nu le-am identificat, pentru ca
în final sã ajungem la varianta optimã, în care o sã avem un sistem de
supraveghere cu adevãrat eficient!

Patinoarul – motiv
de bucurie la Pucioasa!
Timp de 2 luni, patinoarul
din Parcul Central al
Oraºului Pucioasa a fost
motiv de bucurie! Persoane
de toate vârstele, din localitate sau din împrejurimi s-au
bucurat pe deplin de surpriza pregãtitã de administraþia publicã localã! Zilnic,

pe parcursul a câtorva ore
bune, patinoarul a fost plin
de iubitori ai acestui sport.
Mai mici, care abia au
învãþat sã pãºeascã pe
patine, pânã la cei experimentaþi, toþi au profitat din
plin de perioada în care
acesta a fost amplasat în

oraºul nostru. Pe fundal
muzical, alãturi de familie
sau prieteni, fiecare a gãsit
prin
aceastã
activitate
ocazia idealã de a se relaxa,
de a se încãrca cu energie,
de a uita de stresul cotidian
ºi de a crea noi amintiri
plãcute.
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Întâlniri cu cetãþenii – organizate periodic!
al o raºului

Marþi, 28 ianuarie 2020, ora 18.00,
Centrul Cultural European Pucioasa a fost
gazda unei noi întâlniri dintre administraþia
publicã localã ºi cetãþeni.
Aºa cum ne-a obiºnuit, comunicarea este
extrem de importantã pentru edilul
Pucioasei, ing. Constantin Ana. Acesta, alãturi de viceprimarul Dan Sprinceanã ºi
administratorul public al oraºului au dorit sã
continue informarea cetãþenilor în timp real
cu privire la întreaga activitate.
Dialogul a fost unul deschis, liber, fiind
prezentat stadiul proiectelor ce se implementeazã la nivelul oraºului, precum ºi alte
subiecte de interes local.
De asemenea, au urmat întâlniri cu
cetãþenii în diverse cartiere ale oraºului.
”Ne strãduim sã rezolvam una câte una
problemele ce au generat un disconfort
îndelung locuitorilor oraºului. Din momentul
în care am reuºit sã facem Recepþia la terminarea lucrãrilor la noua reþea de distribuþie
a apei (lucrare realizatã cu finanþare CNI ºi
începutã in 2005!!!), am demarat împreunã
cu cei de la Compania de apã lucrãrile de

branºare a blocurilor din zona centralã la
aceastã reþea, pentru ca fiecare apartament
sã beneficieze de o presiune corectã a apei
potabile - pânã la 6 Bari! S-a început aceastã
operaþiune din cartierul Sarmis, urmeazã
apoi blocurile de pe Aleea Ardealului, cele de

pe Str Fântânilor, inclusiv zona Peco,
blocurile Delia, blocurile Aurora, blocurile
108-Fortuna. Organizãm întâlniri în cartiere
pentru a discuta ºi pentru a va explica ce
mãsuri se impun sã fie luate de locatarii din
aceste imobile pentru ca aceastã acþiune

mult aºteptatã sã nu genereze probleme,
datoritã stãrii de uzura a instalaþiilor de utilizare. De asemenea, vom discuta ºi alte
subiecte de interes local. Vor urma ºi alte
zone, în care vom purta un dialog cu
cetãþenii.”, ing. Constantin Emilian Ana.

Educaþia în prim-p
plan! CNIPT vã informeazã!
Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã Pucioasa, funcþioneazã
conform
programului
Ministerului
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri
zilnic între orele 10:00-17:00 program cu
publicul.
Institutul Naþional de Statisticã ne-a
adus la cunoºtinþã faptul cã anul 2019
(Ianuarie-Noiembrie) oraºul Pucioasa a
înregistrat un numãr de 12157 turiºti.
Evenimentele culturale, educative ºi sportive
promovate ºi prin intermediul Centrului
Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa au contribuit în mod evident la
creºterea numãrului de vizitatori ºi în CNIPT,
lunile de vârf fiind în perioada iunie-decembrie.
Oferta Centrului Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã Pucioasa, cuprinde
informaþii asupra celor mai reprezentative
obiective turistice locale dar ºi a celor de
interes naþional. Prin intermediul nostru sunt
cunoscute ofertele de circuite turistice ºi
pachete turistice locale. Totodatã, pentru
Încã de la începutul mandatului, actuala conducere a administraþiei publice locale,
reprezentatã de primarul Ana Constantin Emilian, ºi-a exprimat dorinþa de a aduce
îmbunãtãþiri semnificative în ceea ce priveºte infrastructura ºcolarã.
Sunt vizate toate unitãþile de învãþãmânt, deoarece tinerii sunt viitorul þãrii ºi se
urmãreºte realizarea procesului educativ într-un mediu propice, prielnic dezvoltãrii
preºcolarilor, ºcolarilor ºi liceenilor.
În data de 29 ianuarie a avut loc o întâlnire între reprezentanþi ai elevilor din Colegiul
Naþional Nicolae Titulescu ºi primarul oraºului Pucioasa alãturi de administratorul public al
localitãþii.
A fost prezentat planul administraþiei locale de modernizare a colegiului ºi s-au cãutat
împreunã soluþii pentru depãºirea perioadei dificile de implementare.
Ca o concluzie, le-a fost adresatã rugãmintea sã nu priveascã oraºul Pucioasa ca pe
locul din care abia aºteaptã sã îºi ia zborul, ci ca pe o destinaþie la finalizarea studiilor, pentru a cãrui dezvoltare sã punã umãrul!

îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor oferite pe
parcursul anului precedent au fost distribuite
numeroase materiale de promovare
regionale. Pentru cei interesaþi, angajaþii
Centrului Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã Pucioasa oferã itinerarii
turistice locale cu ghidaj local. Desigur, activitatea de informare realizatã de Centrul
Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa se desfãºoarã în paralel ºi în
mediul online prin intermediul portalului web
dedicat centrului: www.turismpucioasa.ro cât
ºi prin pagina de facebook: https://www.facebook.com/turismpucioasa/?ref=bookmarks.
Pânã la aceasta datã s-a înregistrat un
trafic de 3909 accesãri, interfaþa acestui site
având ca scop furnizarea unei imagini cât
mai complete a Pucioasei Turistice ºi a posibilitãþilor pe care aceasta le oferã. Prin cele
douã cãi online sunt actualizate informaþii ºi
fotografii din întreaga zonã.
Director CNIPT Pucioasa,
Diaconescu Anca Daniela
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Situaþia implementãrii proiectelor cu finanþare
PNDL, CNI ºi FDI Programul
Stimaþi cetãþeni,
Dorim sã vã informãm constant cu privire la stadiul proiectelor implementate de U.A.T.
Oraºul Pucioasa. Cu bucurie vã spunem cã încep sã se vadã rezultatele muncii noastre!
Vã prezentãm în continuare stadiul proiectelor la sfârºitul lunii februarie.

A.PROGRAMUL OPERAÞIONAL REGIONAL 2014-2
2020

solidare, extindere cu lift exterior, amenajãri exterioare, reþele exterioare ºi sistem de detecþie
incendiu.
3."Creare grãdinã publicã pentru agrement ºi recreere pe str. Avram Iancu" - se propune
revigorarea unei zone degradate din oraºul Pucioasa prin demolarea unei foste centrale termice aflatã în stare avansatã de degradare ºi amenajarea unei grãdini în suprafaþã de 1398
mp, ce deserveºte un cartier de 7 scãri de locuinþe colective, precum ºi întreaga stradã Avram
Iancu (un total de aproximativ 550 de persoane).
4."Amenajare zonã de agrement ºi petrecere a timpului liber prin reconversia ºi refuncþionalizarea terenului din lunca râului Ialomiþa" - se propune amenajarea unei zone de agrement
ºi petrecere a timpului liber prin reconversia ºi refuncþionalizarea terenului degradat în
suprafaþã de 20.250 mp, situat în zona luncii Ialomiþei a oraºului Pucioasa. Se vor amenaja pe
cele 2 ha o zonã de agrement ºi petrecere a timpului liber cu dotãri sportive (pistã de biciclete,
skatepark, 2 terenuri de tenis, din care unul se transformã în pationar în perioada de iarnã,
minifotbal, badminton, vestiare), piscinã, zonã de picnic cu foiºoare, loc de fitness ºi loc de
joacã pentru copii. De asemenea, se vor amenaja parcãri pentru întreaga zonã de agrement
ºi se va moderniza drumul de acces de 500 m lungime, inclusiv reþelele de utilitãþi ºi canalul
colector de ape pluviale.
5."Modernizare ºi amenajare peisagerã în zona centralã a staþiunii balneoclimatice oraº
Pucioasa" - acesta este unul dintre proiectele de suflet, ce urmãreºte revitalizarea imaginii
oraºului prin modernizarea ºi reamenajarea Parcului Central ºi a strãzii adiacente (DJ 710) din
zona centralã a oraºului Pucioasa, implicit trotuarele ºi spaþiile verzi. Sunt prevãzute modernizarea parcului (cu zone plantate, alei pietonale, mobilier urban, iluminat ornamental, jocuri
de apã), modernizarea zonei pietonale din jurul monumentului, crearea unei zone de promenadã de-a lungul Vãii Negre, modernizarea zonei sportive (cu teren de tenis, teren de minifotbal ºi vestiar), amenajarea unei grãdini ornamentale, crearea unei parcãri în zona accesului
din DN71, precum ºi reabilitarea DJ710 (str. Republicii ºi str. Cerealiºti) pe o lungime de 1,2
km, inclusiv trotuare, pluviale, spaþii verzi amenajate, iluminat public ornamental ºi canalizaþi
pentru îngroparea reþelelor de telecomunicaþii.
6."Creare zonã de agrement MOÞÃIANCA în staþiunea balneoclimaticã oraº Pucioasa" îºi propune sã promoveze combinarea turismului balnear tradiþional cu turismul de "wellness",
prin punerea în valoare a unui loc superb, cu o deschidere extraordinarã, aceasta fiind prima
etapã de dezvoltare a zonei "Moþãianca", cu dorinþa de a muta aici centrul de greutate. În
cadrul acestui proiect se va amenaja un spaþiu de agrement pe terenul în suprafaþã de 19.393
mp de pe dealul Moþãianca. Se va crea o zonã de spectacole cu gradene înierbate, parc canin,
zonã de picnic, piaþetã centralã, loc de joacã pentru copii, zonã de skatepark, zone de sport.
belvedere, mobilier urban, zone plantate ºi jocuri de apã, etc. Parcarea, în suprafaþã de 785
mp, va fi amenajatã în partea de jos, pe str. Carierei, iar drumul de legãturã dintre parcare ºi
zona de agrement (aprox. 350 m) va fi modernizat. Toate acestea vor fi însoþite de o campanie
de marketing ºi promovare turisticã.
7."Creºterea eficienþei energetice a Spitalului Orãºenesc Pucioasa" - obiectivul general al
proiectului este creºterea eficienþei energetice a Spitalului Orãºenesc Pucioasa, ca urmare a
realizãrii mãsurilor pentru reducerea consumurilor de energie. Alãturi de celelalte proiecte,
aceastã investiþie va transforma spitalul într-o unitate medicalã modernã. Pentru atingerea
obiectivelor propuse prin proiect sunt prevãzute: înlocuirea acoperiºului în ºarpantã cu unul în
terasã ºi hidroizolarea acestuia, reabilitarea interioarelor ºi modernizarea tuturor instalaþiilor,
reabilitarea termicã a anvelopei, înlocuirea sistemului de încãlzire cu unul independent energetic (pompe de cãldurã, panouri fotovoltaice), refacerea finisajelor interioare.
8."Eficientizare energeticã prin reabilitarea ºi consolidarea clãdirilor rezidenþiale din oraºul
Pucioasa" - str. Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3" - proiectul are ca obiectiv sprijinirea eficienþei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei ºi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în cele 3 clãdiri rezidenþiale. Creºterea eficienþei energetice pentru Blocurile 1, 2 ºi 3 pe
strada Avram Iancu, oraºul Pucioasa se va realiza prin lucrãri de reabilitare termicã a
anvelopei, lucrãri de reabilitare termicã a sistemului de încãlzire, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.
9."Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orãºenesc
Pucioasa"

* Perioada de implementare a proiectului reprezintã perioada de desfãºurare a activitãþilor
proiectului înainte de semnarea contractului de finanþare conform regulilor de eligibilitate a
cheltuielilor.
Vã prezentãm o scurtã descriere a acestor proiecte:
1."Dezvoltarea infrastructurii turistice în staþiunea balneoclimaticã oraºul Pucioasa" - se vor
reabilita 7 strãzi din zona centralã a oraºului Pucioasa (str. Avram Iancu, Aleea Ardealului, bd.
Gãrii, str. Libertãþii, str. 1 Decembrie, str. Stadionului, str. Dacia), precum ºi 2 strãzi care fac
legãtura între Brãneºti ºi Moþãieni prin Pucioasa-Sat, pe malul Râului Ialomiþa (DC 136a ºi str.
Carierei), cu un total de 6,2 km, inclusiv trotuare ºi ºanþuri de preluare a apei pluviale. De
asemenea, se vor amenaja 2 zone verzi (Parcul Gãrii ºi Grãdina de la Stadion) ºi se va achiziþiona un trenuleþ pentru transportul turiºtilor.
2."Înfiinþare centru social pentru persoane vârstnice prin reabilitare clãdire P+2" - se va
reabilita fostul cãmin de nefamiliºti din cartierul Filaturã ºi se va transforma în Centru de zi
pentru persoane vârstnice, beneficiarii direcþi fiind cei aproximativ 4800 de pensionari ai
oraºului Pucioasa, Se vor amenaja: cabinet de consiliere, salã de întreþinere ºi vestiare, salã
de lecturã, salã multimedia, salã de picturã, salã de informaticã, salã de jocuri, salã de festivitãþi, salã de tricotaj/broderii, salã meºteºuguri. De asemenea, sunt prevãzute lucrãri de con-

Scopul acestui proiect este reabilitarea, modernizarea ºi dotarea clãdirii actuale a
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orãºenesc Pucioasa.
Clãdirea spitalului este formatã din 6 tronsoane unite (A, B, C, D, E, F). Cele 3 tronsoane
(C+D+E) ce adãpostesc Ambulatoriul Integrat ºi Laboratorul de Radiologie ºi Imagisticã
Medicalã ºi respective Laboratorul de analize medicale, se vor refuncþionaliza ºi se vor crea
noi spaþii tehnice ºi funcþionale (spaþii tehnice ºi de comandã pentru Computerul Tomograf ºi
respective pentru aparatul RX, amplasate la Parter Tronson (C ).
De asemenea, se propune amplasarea în interiorul clãdirii a unui lift de 15 persoane, care
va asigura accesul de la nivelul partenrului la nivelul etajului 1 al Tronsonului D ºi implicit circulaþia pe vertical în interiorul Ambulatoriului Integrat.
Prin proiect se vor asigura ºi dotãrile necesare pentru funcþionarea optimã a Ambulatoriului
Integrat.
10."Sistem de iluminat eficient în oraºul Pucioasa"
Prin implementarea investiþiei se urmãreºte realizarea unui sistem de iluminat stradal - rutier ºi pietonal eficient, prin utilizarea de surse de luminã cu eficienþã energeticã ridicatã tip LED,
cu duratã mare de viaþã (1844 buc. corpuri de iluminat, cu pondere de peste 93,12%
reprezentând sursele de luminã HID cu gaze de sodiu) ºi implementarea unui sistem de control de la distanþã, tip telegestiune. Toate acestea în baza unor considerente luminotehnice,
estetice ºi economice.
Obictivul specific al proiectului este sprijinirea eficienþei energetice prin înlocuirea corpurilor de iluminat public cu un consum ridicat de energie electricã cu iluminat prin utilizarea
unor corpuri de iluminat LED ºi implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul întregu-
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”Dezvoltarea staþiunilor balneare”
lui obiectiv de investiþie propus la finanþare, pânã la finalizarea implementãrii proiectului.
În urma implementãrii proiectului se vor obþine urmãtoarele beneficii:
-reducerea semnificativã a consumului de energie electricã, faþã de sistemele clasice de
iluminat, ce utilizeazã surse de luminã tip HID;
-implementarea unor sisteme de iluminat public, cu costuri de exploatare ºi mentenanþã
reduse;
-punerea în evidenþã a caracteristicilor cãilor de circulaþie, a traficului rutier ºi pietonal, în
scopul asigurãrii/creºterii confortului ºi securitãþii persoanelor, a fluenþei traficului ºi a condiþiilor optime de vizibilitate ºi confort vizual;
-reducerea anualã semnificativã, cu peste 50% a emisiilor de gaze cu efect de serã, pe
întreaga duratã de viaþã a sistemului de iluminat. Aceste reduceri ale gazelor cu efect de serã
au ca sursã chiar procesul de fabricare a corpurilor de iluminat, continuã cu energia electricã
consumatã de acestea ºi se finalizeazã cu operaþiunile de reciclare, distrugere ale corpurilor
la sfârºitul vieþii;
-reducerea utilizãrii de surse de luminã, bazate pe gaze (spre ex. mercur), un metal toxic
pentru mediul înconjurãtor, dar mai ales omului, gãsit în mai multe tehnologii convenþionale de
iluminare;
-menþinerea la valori minime a nivelului de poluare vizualã, reprezentat de existenþa instalaþiilor ºi a cablurilor pozate aerian, atât de prezente în peisajele urbane ºi rurale.
Furnizarea serviciului de iluminat public duce la modernizarea localitãþii influenþând direct
dezvoltarea activitãþilor economice ºi culturale, implicit crearea de noi oportunitãþi cu efect
direct în reducerea gradului de depopulare.
Tododatã, prin implementarea sistemului de telegestiune se obþin reduceri semnificative
ale consumului de energie electricã, ale emisiilor de CO2 ºi ale costurilor de exploatare,
îmbunãtãþind, în acelaºi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.
Dispeceratul va fi instalat în sediul Primãriei Oraºului Pucioasa, respectiv în Oras
Pucioasa, str. Fîntînelor, nr. 7, judet Dâmboviþa, într-o camerã cu o suprafaþã de cca. 10 m2,
pusã la dispoziþie de Beneficiarul investiþiei.
Numãrul total de strãzi incluse în proiect este de 69 de strazi.

Pucioasa, judeþul Dâmboviþa:
- Anveloparea clãdirii (faþada îºi îmbunatateste aspectul, incalzirea rapida a interiorului protejat, incombustibilitate, produs natural produs în principal din bazalt topit, vatã mineralã
bazaltica este inerta chimic ºi aproape nu contine lianþi din formaldehide, permeabilitate la
vapori);
- Înlocuirea pardoselilor utilizand covor PVC de trafic intens;
- Înlocuire tamplarie: se propune tâmplarie PVC cu geam termopan;
- Modernizarea ºi automatizarea centralelor termice existente si propunerea unei centrale
murale suplimentare de 24 kw.

C. COMPANIA NAÞIONALÃ DE INVESTIÞII (CNI)

B. PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE LOCALÃ (PNDL)
1. Construire Aºezãmânt Cultural, Str. Avram Iancu nr. 19, Oraº Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa - Construirea, amenajarea unui aºezãmânt cultural în aer liber, capacitate de cca.
395 spectatori pe gradene, cu regim de înãlþime Parter + 1E parþial, cu accesul principal din
Str. Avram Iancu ºi accese secundare. Accesul principal este prevãzut cu locuri de parcare, se
va reface împrejmuirea pe partea nordicã, creare de spaþii verzi, zone de repetiþii ºi relaxare
pentru actori, spaþii depozitare, etc.

1. Modernizare drumuri de interes local în zona Centralã, ªerbãneºti-Bela ºi MiculeºtiDiaconeºti din oraºul Pucioasa, judeþul Dâmboviþa:
Proiectul prevede îmbunãtãþirea modernizarea unui numar de 6 drumuri de interes local
din clasa tehnica V, ce deservesc in principal circulatia riveranilor:

2. CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT în Oraºul Pucioasa, judeþ Dâmboviþa - Prin punerea în
funcþiune a acestui obiectiv de investiþii se va asigura deservirea activitãþilor educaþionale,
socio-culturale, organizarea de evenimente sportive, concursuri sportive, cursuri, dar ºi activityate turisticã ºi de petrecere a timpului liber în perioada vacanþelor.
- Bazin de înot dupã proiect tip, adresat uzului didactic
- Posibilã utilizare publicã în perioada de timp din afara orarului ºcolilor din localitate
- Bazinul de înot are o adâncime variabilã între 1,20 si 1,80 m ºi o dimensiune de 25 x
12,5m
- Prevãzut cu 5 culoare de 2,5 m lãþime ºi cu blocstarturi la capatul de 1,80m adâncime in
conformitate cu normele europene
- Elevii care vor folosi acest bazin de inot vor avea acces la 2 vestiare, diferenþiate pe sexe,
prevãzute cu dotari moderne, dusuri si grupuri sanitare, iar profesorii vor avea propriul vestiar.
- Totodatã în clãdirea care adãposteste bazinul de înot se regãseºte ºi un cabinet de prim
ajutor.
- Capacitatea acestuia este de 65 de persoane, pentru a fi utilizat simultan de douã clase
de elevi, împreunã cu profesori ºi personalul de întreþinere.
3. Extindere, reabilitare ºi modernizare PIAÞA CENTRALÃ în Oraºul Pucioasa, judeþ
Dâmboviþa - Modernizarea spaþiilor existente, reabilitarea clãdirii ºi extinderea acesteia pentru
gãzduirea unui numãr mai mare de comercianþi ºi pentru a se adapta condiþiilor contemporane
de funcþionare (închidere perimetralã tâmplãrie aluminiu cu sistem de riflaje pentru iluminare,
sistem climatizare centralizat, accese persoane dizabilitãþi, accese aprovizionare, etc.).

D. FDI Programul ”Dezvoltarea staþiunilor balneare”
În prezent, în cadrul OUG nr. 114/2018, Fondul de Dezvoltare ºi Investiþii, gestionat de
Comisia Naþionalã de Strategie ºi Prognozã (CNSP) au fost depuse la începutul anului 2020
urmãtoarele proiecte:

Modernizarea drumurilor presupune:
-desfacerea structurii rutiere existente pentru pregãtirea aºternerii straturilor de fundaþie,
a straturilor asfaltice;
-dimensionarea structurii rutiere;
-realizarea unor pante transversale, longitudinale pentru evacuarea apei pluviale de pe
suprafaþa carosabilã cãtre dispozitivele de colectare ºi evacuare;
-realizarea de rigole carosabile din beton, rigole de acostament;
-amenajarea acceselor laterale drumurilor ºi/sau a drumurilor laterale;
-amenajarea trotuarelor, reabilitarea podeþelor existente, realizarea semnalizãrii orizontale
ºi verticale.
2. Dotare ªcoala Gimnazialã Mihai Viteazul din localitatea Pucioasa, judeþul Dâmboviþa Achiziþia de dotãri cu echipamente ºi mobilier specific didactic ºi de laborator în vederea asigurãrii calitãþii serviciilor de educaþie ºi administrative prin dezvoltare ºi modernizare.
3. Reabilitarea, modernizarea ºi dotarea Colegiului Naþional Nicolae Titulescu din oraºul
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Centrul Cultural European Pucioasa
- o altã lunã, noi surprize!

Marþi, 4 februarie 2020, publicul
din Pucioasa a trãit “Între Chin ºi
Amin” cu liniºte ºi emoþie la cotele
cele mai înalte!
Expoziþia artistului plastic Mihai
NISTOR din foaierul Centrului
Cultural European Pucioasa a
deschis seara.
A urmat proiecþia unui film
despre cutremurãtoarele torturi de
la Piteºti, cunoscute ca „Experimentul Piteºti” sau „Fenomenul
Piteºti”.
Producþia independentã a lui
Toma Enache,
„Între Chin ºi
Amin”, ne ajutã sã nu uitãm de
lucrurile atroce de care au fost
capabili românii faþã de români în

anii de coºmar de la începutul
regimului comunist din România.
„Experimentul de la Piteºti” e
una dintre paginile pãtate cu sânge
ale României pentru care nu s-a
cãutat niciodatã niciun vinovat. E
considerat cel mai agresiv program
de spãlare a creierului prin torturã
din þãrile est-europene, cu mii de
victime.
„Între Chin ºi Amin” este un film
clasic, care aduce în faþa spectatorilor o poveste tulburãtoare, cu un
titlu inspirat de un vers dintr-o
poezie scrisã de regizorul Toma
Enache în anii ’90, un omagiu adus
tuturor victimelor din închisorile
comuniste.

În rolurile principale îi puteþi
vedea pe Ana Pârvu, Vali V.
Popescu, Kira Hagi ºi Constantin
Cotimanis. Din distribuþie mai fac
parte: Ciprian Nicula, Ioachim
Ciobanu, Laurenþiu Stan, Csaba
Ciugulitu, Victoria Cociaº, Teodora
Calagiu Garofil, Dragoº Stoica,
Bogdan Sãlceanu, Iany Panait,
Remus Stãnescu, Adrian Culeþu,
Mircea Taiss, Iulian Trãistaru,
Armand Criºan, ªtefan Gota,
Petricã
Moraru,
Alexandru
Mereuþã, Adrian Anghel, Daniel
Niþoi, Cãtãlin Bocârnea, Michael
Szegedi, Stelicã Murariu, Octav
Bjoza, George Stanca, Daniel Sin,

Seri literare

Cenaclul
Literar
„Luceafãrul de Pucioasa” al
Bibliotecii „Gh. N. Costescu”
reuneºte atât scriitori locali,
membri ai Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, cât ºi tineri talentaþi ºi creativi, dornici de a
învãþa de la cei consacraþi. La
invitaþia
colegelor de la
Biblioteca din Gura Ocniþei
membrii acestui cenaclu se
întâlnesc lunar cu scriitori din
judeþ ºi din þarã în cadrul unui
eveniment sugestiv intitulat
„Cafeneaua
scriitorilor”.
La aceste întâlniri, într-o
atmosferã destinsã ºi calmã,
cei prezenþi îºi prezintã propriile creaþii (poezie, prozã sau
dramaturgie), în faþa iubitorilor
de lecturã ºi literaturã.
Imagine, culoare, comunicare
sunt câteva cuvinte cheie care
caracterizeazã aceste evenimente culturale, într-un spaþiu

generos, organizat specific
ambiental.
Scriitorii
din
Pucioasa (Maria Panþuroiu,
Ion Bratu, Florian Tãnase,
Liviu Gabriel Simionescu) sunt
intens apreciaþi pentru creaþia
plinã de sensibilitate, esenþã ºi
trãire pe care
o prezintã
locuitorilor din judeþ. S-au discutat multe aspecte ale
poeziei, fiecare invitat a
povestit despre propria moti-

vaþie a scrisului sãu dar, de
multe ori, discuþiile au atins ºi
spre alte aspecte ale literaturii
de azi. O companie plãcutã,
învãþãminte literare care fac
bine sufletului cu drag de literaturã, un mod de a cunoaºte
noi scriitori, bogãþia tematicã a
discursurilor, acestea sunt elementele care definesc atmosfera serilor literare.
Luminiþa Pîntea-Gogioiu

Alin Ailioaei, Tina Malamã, Taºcu
Lala, Vlad Buzea. Cu participarea
extraordinarã a actorilor Ion
Dichiseanu ºi Cezara Dafinescu.
Pe 7 februarie 2020, Galeria
PRIM din foaierul Primãriei
Pucioasa a fost gazda unui nou
vernisaj deosebit de picturã, al
artistei Elena Ionescu. Creaþiile
sunt greu de descris în cuvinte, frumuseþea acestora trebuind sã fie
vãzutã ºi admiratã de aproape.
În data de 14 februarie 2020, la
Centrul
Cultural
European
Pucioasa am avut un Regal muzical - “Piazzola by Night”!
Ritmul plin de pasiune al tango-

ului a fost adus prin muzica celebrului compozitor argentinian Astor
Piazzolla.
Bucharest Tango Trio au adus în
atenþia publicului un melanj de stiluri muzicale pline de pasiune ºi virtuozitate. Cei trei artiºti: Ioana
Maria Lupaºcu-pian, Bogdan Platy
-vioarã ºi Fernando Mihalache acordeon au oferit auditoriului
experienþe muzicale fascinante,
pline de trãiri ºi emoþii unice.
Centrul Cultural European
Pucioasa ºi Primãria Pucioasa
pregãtesc ºi pentru Perioada urmãtoare spectacole minunate, la care
vã invitãm sã luaþi parte!

POAD: Programul Operaþional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate, finanþat din
Fondul de ajutor european destinat celor
mai defavorizate persoane
Categoriile de persoane cele mai
defavorizate care beneficiazã de ajutoare
alimentare, în caz de deprivare alimentarã, constând în lipsa alimentelor de bazã
ºi/sau asistenþã materialã de bazã, în caz
de precaritate materialã constând în lipsa
produselor de igienã, acordate în cadrul
POAD ºi care au calitatea de destinatari
finali sunt:
a) persoanele cãrora le este stabilit,
prin dispoziþie scrisã a primarului, dreptul
la un venit minim garantat acordat în baza
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaþie
pentru susþinerea familiei acordatã în
baza Legii nr. 277/2010 privind alocaþia
pentru susþinerea familiei, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) persoane aflate temporar în situaþii critice de viaþã, respectiv victime ale
calamitãþilor, persoane dependente, definite conform HG.NR.784/2018 ºi în alte
situaþii asemãnãtoare stabilite prin
anchetele sociale ºi care se aflã în situaþii
deosebite de vulnerabilitate.
Situaþia temporarã de vulnerabilitate
va fi justificatã de autoritãþile publice cu
atribuþii în domeniul respectiv. Acordarea
de sprijin persoanelor aflate temporar în
situaþii critice de viaþã se va realiza numai
în cazul în care existã stocuri de alimente
dupã epuizarea distribuirii pentru cate-

goriile anterioare acesteia, prevãzute la
lit. a) ºi b).
Instituþii implicate în implementarea
programului:
- Ministerul Fondurilor Europene, în
calitate de beneficiar;
- Instituþia prefectului;
- Autoritatea Naþionalã Sanitarã
Veterinarã
ºi
pentru
Siguranþa
Alimentelor;
- Unitãþile administrativ-teritoriale participante la program (comune, oraºe,
municipii).
UAT Orasul Pucioasa a primit spre
distribuire pachete cu produse de igienã
ce conþin urmãtoarele produse:
-periuþã de dinþi ambalatã fiecare individual-5buc;
-pasta de dinþi -75ml - 4buc;
-sãpun lichid - 500ml -1buc;
-ºampon copii - 800ml -1buc;
-ºampon adulþi - 500ml -1buc;
-detergent pudrã/granule rufe colorate
- 900grame - 1buc;
-detergent pentru rufe albe - 1800
grame - 1buc.
Au fost distribuite beneficiarilor de ajutor social ºi familiilor ce au întocmite
dosare de alocaþie de susþinere.
Urmeazã distribuþia cãtre persoanele c
aflate în situaþii critice de viaþã ºi care se
m
aflã în stare de vulnerabilitate.
Direcþia de Asistenþã Socialã
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