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BikeXpert Alpine Challenge
Pucioasa, 19 Octombrie 2019!
BikeXper t Alpine Challenge este o competiþie de Mountain
Bike, ce îºi propune sã spr ijine un stil de viaþã energic ºi sã
promove ze ciclismul, ca mod sãnatos ºi ecologic de petrecere a timpului liber, în Subcar paþii de Curburã ºi în Munþii
Leaota, ajunsã anul acesta la a 6-a ediþie.
Evenimentul vine în întâmpinarea iubitor ilor de naturã, a
cicliºtilor amator i ºi profesioniºti ce doresc sã-ºi testeze
abilitãþile pe douã roþi, într-un cadr u natural de neuitat. Ca ºi
în anii trecuþi, au fost pregãtite douã trasee pentr u copii,
unul de 16 km ºi unul de tip XCO, amenajate în parcul
oraºului Pucioasa.
Z i u a a fo s t u n a ex t r e m d e r e u º i t ã , c u v r e m e b u n ã ,
numeroºi par ticipanþi care au dat ce au avut mai bun ºi premii pe mãsurã. ªi anul acesta evenimentul a fost un succes,
dovadã cã oamenii pun tot mai mult preþ pe miºcarea în aer
liber. Nu uitaþi: ”O minte sãnãtoasã, într-un cor p sãnãtos”!

Atenþie!

Aveþi la
dispoziþie
un numãr
de TelVerde!

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.

“EDUCAÞIA
SCHIMBÃ VIEÞI”

■ pagina 4
WIFI gratuit în
Pucioasa!

■ pagina 7

■ Maluri!!!

Unul dintre cele
mai ambitioase
proiecte ale noastre
avanseazã cu paºi
mici, dar siguri!

■ pagina 8
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Buletin de informare

Pucioasa
Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa

ªedinþã ordinarã
din 25.09.2019

HOTÃRÂRE
Privind: repartizarea a douã locuinþe ANL ºi
anume: ap. nr. 3, bl. A ANL, str. Stadionului ºi
ap. 15, bl. 2 ANL, str. Rândunelelor, conform
Anexei nr. 1.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind
desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local
al oraºului Pucioasa în Comisia pentru
Evaluarea ºi Asigurarea Calitãþii (CEAC) din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de pe
raza U. A. T. Oraºul Pucioasa, pentru anul
ºcolar 2019 - 2020.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2019 al S. C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R.
L.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind achiziþia
prin cumpãrare directã din sistemul electronic
de achiziþii publice - SEAP - a unui utilaj buldoexcavator second - hand de cãtre S. C.
SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind achiziþia
din sistemul electronic de achiziþii publice
(SEAP), prin procedura simplificatã, în sistem
de leasing financiar pe 3 ani a douã tractoare
noi cu accesorii compatibile pentru salubrizare, de cãtre S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA
SCUP S. R. L.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) construire
centru comercial, gospodãrie de apã ºi împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces
ºi amplasare mijloace publicitare.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind
scoaterea la licitaþie în vederea închirierii, a
trei loturi de teren în suprafaþã totalã de 6 100
mp din care: 1 079 mp lot1, 1 521 mp lot 2 ºi 3
500 mp lot3, situate în oraºul Pucioasa,
înscrise în cartea funciarã cu nr. 74 030 în
vederea amenajãrii unor parcuri auto.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii Termenului la contractul de
închiriere nr. 8 748/20.06.2005 ce are ca
obiect închirierea terenului în suprafaþã de
217.730 mp, situat în oraºul Pucioasa, punct
Cariera de Gips, titular S. C. HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S. A.

al o raºului

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „MODERNIZARE ªI EXTINDERE SPAÞII COMERCIALE”, în oraºul Pucioasa, strada Nicolae
Titulescu, nr. 1.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „DESFIINÞARE GRAJD+MAGAZIE ªI CONSTRUIRE GARAJ”, în oraºul Pucioasa, strada
Fântânelor, nr. 42, judeþul Dâmboviþa.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al unitãþii
administrativ - teritoriale Oraºul Pucioasa în
domeniul privat al unitãþii administrativ - teritoriale Oraºul Pucioasa a terenului în
suprafaþã de 72 mp, situat în oraºul Pucioasa,
str. Nicolae Titulescu.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre 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 2019 - 2020.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului local al U. A. T. Oraºul
Pucioasa pe anul 2019.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor
didactice ºi personalului didactic auxiliar.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind
radierea cãrþii funciare nr. 74 242 ºi anularea
numãrului cadastral 74 242 avãnd în vedere
faptul cã s-a constituit dreptul de proprietate în
favoarea societãþii T.B.R.C.M. S. A. asupra
terenului în suprafaþã de 1 034 mp, situat în
oraºul Pucioasa, str. Republicii, potrivit
hotãrârii
Comisiei
Judeþene
nr.
8
269/30.08.2019 pentru stabilirea dreptului de
proprietate privatã asupra terenurilor din
judeþul Dâmboviþa.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local
Pucioasa ca utilizator al aplicaþiei informatice
Registrul
Electronic
Naþional
al
Nomenclatoarelor Stradale - RENNS cu rol de
validare pe procesele de gestionare drumuri ºi
adrese, în vederea operaþionalizãrii sistemului
informatic RENNS.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii art. 3 din HCL
nr.133/20.08.2019 privind aprobarea susþinerii financiare a Asociaþiei Sportive Fotbal Club
Pucioasa.

ªedinþã extraordinarã din
16.10.2019

HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului burselor ºcolare ºi a
numãrului acestora ce se pot acorda elevilor
din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat, cu frecvenþã, de pe raza U. A. T. Oraºul
Pucioasa, pentru anul ºcolar 2019 - 2020.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind constituirea echipei mobile de intervenþie de
urgenþã în cazurile de violenþã domesticã.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea
Administrativ Teritorialã Oraº Pucioasa ºi
Unitatea Administrativ Teritorialã Comuna
Bezdead, Unitatea Administrativ Teritorialã
Comuna Moþãieni, Unitatea Administrativ
Teritorialã
Comuna Vârfuri,
Unitatea
Administrativ Teritorialã Comuna Brãneºti,
Unitatea Administrativ Teritorialã Comuna
Glodeni pentru realizarea proiectului:
REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN
ORAªUL
PUCIOASA
ªI
ZONELE
FUNCÞIONALE ALE ACESTUIA.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobare politica de parcare a oraºului Pucioasa.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de oportunitate implementare
sistem e-ticketing în oraºul Pucioasa.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziþia de mijloace de transport (autobuze) pentru proiectul REDUCEREA EMISIILOR DE
CARBON ÎN ORAªUL PUCIOASA ªI
ZONELE FUNCÞIONALE ALE ACESTUIA.
HOTÃRÂRE
Privind: Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico - economice în
faza Studiu de Fezabilitate (S.F.), precum ºi a
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiþii: REDUCEREA EMISIILOR
DE CARBON ÎN ORAªUL PUCIOASA ªI
ZONELE FUNCÞIONALE ALE ACESTUIA.

✔ Prima femeie medic din România a
fost Maria Cuþarida-Crãtunescu (d. 1919).
✔ Anghel Saligny construieºte în premierã mondialã la Brãila ºi la Galaþi
silozuri din beton armat (pentru poduri).
✔ Poetul Barbu Paris Mumuleanu este
creditat drept cel care a ridicat limba
românã de la stadiul de dialect al þãranilor
la rangul de limbã literarã.
✔ În 1771, apare la Timiºoara ziarul
„Temeswarer
Nachrichten”
(ªtirile
Timiºoarei), primului ziar apãrut pe teritoriul României ºi totodatã primul ziar german din sud-estul Europei.
✔ Iluministul Iosif Paºca, protopop al
tractului Periceiului, este autorul lucrãrii
Istoria Bibliei cu întrebãri ºi rãspunsuri
(1813) – prima de acest gen în limba
românã.
✔ Prima ascensiune din România cu
un balon a avut loc în anul 1815 la Iaºi.
✔ În anul 1836, apar primele acþiuni
concrete în domeniul muzeisticii din
România. Deºi în secolul al XIX-lea existau mai multe colecþii particulare, abia în
1836, din iniþiativa pictorului Carol
Valstein, este deschis primul muzeu cu
scop declarat educativ. Muzeul a funcþionat în douã sãli ale Liceului Sfântul Sava
din Bucureºti. În a doua jumãtate a secolului XIX, prin efortul lui Alexandru
Odobescu, ia fiinþã primul muzeu din
România, în adevãratul sens al cuvântului, Muzeul Antichitãþilor Naþionale.
✔ Bucureºti a fost primul oraº din
lume iluminat cu petrol, în anul 1858.
✔ Prima ascensiune din România a
unui balon cu pilot român a avut loc la
9 iunie 1874, la Bucureºti.
✔ Timiºoara a fost primul oraº european iluminat stradal cu energie electricã,
în anul 1884.
✔ În anul 1885, medicul român Victor
Babeº scrie primul tratat de bacteriologie
din lume.
✔ Alexandru Ciurcu a construit în
1886 prima ambarcaþiune cu reacþie din
lume.
✔ Primul spectacol cinematografic din
România a avut loc la Bucureºti, la data
de 27 mai 1896.
✔ Prima salã de cinematograf din
Transilvania s-a înfiinþat în anul 1901, la
Braºov.
✔
Românul
Henri
Coandã
construieºte primul avion cu reacþie din
lume în anul 1910.
✔ Creditul Minier, înfiinþatã în 1919, a
fost prima societate petrolierã cu capital
exclusiv românesc.
✔ În anul 1920, Emil Racoviþã înfiinþeazã la Cluj primul Institut de Speologie
din lume.
✔ În anul 1924, Regina Maria participã la prima campanie publicitarã de tip
endorsment din lume (pentru marca
Pond’s).
✔ Se înfiinþeazã la Bucureºti în anul
1952 Institutul Naþional de Gerontologie
„Ana Aslan”, primul institut de geriatrie din
lume.
✔ În 1961 la Timiºoara a fost pus la
punct MECIPT-1, primul calculator din
România construit într-o universitate.
✔ Primul zbor în spaþiul cosmic al unui
român, pilotul de aviaþie Dumitru
Prunariu, a fost efectuat la data de 14 mai
1981.
✔ Balonul Mihai Bravul a fost primul
aparat de zbor al României.
✔ Primul muzeu din judeþul Sãlaj
a funcþionat începând cu 1880 în Zalãu.

BIROU STARE CIVILÃ - SEPTEMBRIE 2019
NAªTERI

CALTEA IONELA-YASEMIN - 8.03.2019
(ACT TRANSCRIS), URSARU SOFIAMARIA - 4.09.2019, FILIPOIU JASMINEELENA- 26.06.2019 (ACT TRANSCRIS),
PETRESCU KIAN-CRISTIAN - 16.03.2019
(ACT TRANSCRIS), BRUMARIU MIRCEAIONUÞ - 24.09.2019, MÃNICA ARIANAGABRIELA-NICOLETA
-23.09.2019,
FLOREA MARA- IOANA - 23.09.2019.
LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII

MANOLESCU ADRIAN-CONSTANTIN
ªI NEMÞANU VIORICA - 1.09.2019,
GANEA ANDREI-VALENTIN ªI CRISTEA
ANDREEA-NICOLETA
1.09.2019,
GARRIDO- VILLACIEROS DANIEL ªI
VOICU RALUCA-OANA - 9.09.2019 ( ACT
TRANSCRIS), FILIPOIU TRAIAN - MIHAI ªI
ANGHEL
SMARANDA
-ELENA
10.09.2019 ( ACT TRANSCRIS), CHIÞU
NICOLAE ªI CHIRAN CRISTINA 15.09.2019, PÃDURARU BOGDAN ªI
VASILIU MARILENA -15.09.2019, ªERBAN

ªTEFÃNIÞÃ-VASILE
ªI
PÎRVU
GEORGIANA-ROXANA - 21.09.2019,
COMAN IONUÞ- BOGDAN ªI SECÃREANU
DARIA-IOANA - 21.09.2019, MIRCESCU
ION -DAN ªI PUSCARU ELENA 21.09.2019, MANOLESCU MARIUS ªI
GURÃU
ªTEFANIA-LOREDANA
22.09.2019, PONEA FLORIN ªI VLADU
ANA- 23.09.2019, BENU PETRE-CÃLIN ªI
VÃTÃªESCU ALEXANDRA-DENISA
27.09.2019, NÃSTASE MARIAN-ªERBAN
ªI DUMITRA CRISTINA-GEORGIANA 28.09.2019, CONSTANTIN PUIU-ION ªI
NEGULESCU FLORINA - 28.09.2019,

GRECU MIHAIL-ALEXANDRU ªI MARIN
ELENA-ALEXANDRA - 29.09.2019.
LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE

VOICULESCU IOSIF - 92 ANI, DINESCU
SILVIA - 86 ANI, COSTESCU NICULINA - 84
ANI, MACREA CONSTANÞA - 84 ANI,
COSTEA
GHEORGHE
73
ANI,
ALEXANDRESCU CONSTANÞA - 68 ANI,
VEVERIÞÃ CONSTANTIN - 76 ANI.
DUMNEZEU SA-I ODIHNEASCÃ!
Inspector stare civilã,
ÎNTOCMIT,
Jeculescu Raluca
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Pucioasa

■ BIBLIOTECA „GH.N.COSTESCU” PUCIOASA VÃ INVITÃ SÃ PARTICIPAÞI LA...

„CULORILE PATRANEI”: FESTIVALUL CONCURS
NAÞIONAL DE CREAÞIE LITERARÃ ªI PLASTICÃ

Concursul Naþional de Creaþie Literarã ºi
Plasticã „Culorile Patranei” , ajuns la ediþia aVI-a, este organizat de Compartimentul
Biblioteca din cadrul U.A.T. Oraº Pucioasa în
parteneriat cu Centrul Europe Direct
Târgoviºte, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România –filiala Târgoviºte, Societatea
Scriitorilor
Târgoviºteni
,
Biblioteca
Judeþeanã „I.H.Rãdulescu” Târgoviºte ºi se
adreseazã preºcolarilor, elevilor de gimnaziu, dar ºi cadrelor didactice din þarã, în
perioada 15.11 -30.11.2019 Scopul acestui
concurs este acela de a descoperi ºi sprijini
preºcolarii/ elevii talentaþi, cu simþ estetic
deosebit ºi cu înclinaþie certã spre lectura
riguroasã ºi de calitate; de afirmarea
tinerelor talente ºi promovarea lor în revista
concursului, precum ºi în presa localã ºi
regionalã/naþionalã; stimularea elevilor pentru o lecturã eficientã ºi pentru creaþia literarã
originalã; încurajarea comunicãrii dintre elevii
oraºului nostru ºi elevii altor unitãþi ºcolare, a
implicãrii elevilor, în general, în activitãþi
ºcolare, extraºcolare ºi extracurriculare.
Grupul –þintã cãruia se adreseazã îl constituie elevii de gimnaziu (6-14 ani), preºcolarii (4-5 ani) ºi cadrele didactice care sã-i
coordoneze.

Grupe de vârstã:
- 5-7 ani
- 8-10 ani
- 11-14 ani

SECÞIUNILE CONCURSULUI:
A1.Prescolari:
I. Graficã/desen:
Preºcolarii participanþi vor trimite 2-3
creaþii care sã sugereze punctul de vedere al
autorului.
(format
A4)
A2. Elevi de gimnaziu:
I. Poezie cu tematica: Viaþa în culori,
vãzutã prin ochi de copil:
La aceastã secþiune se înscriu în concurs, elevii de gimnaziu, care vor fi admiºi
dacã trimit 2 (douã) poezii, tehnoredactate în
câte
douã
exemplare.
II. Prozã scurtã: La aceastã secþiune se
înscriu în concurs elevii de gimnaziu, care
vor fi admiºi dacã trimit 2 (douã) texte în
prozã scurtã, de câte 2 pagini fiecare,
tehnoredactate în câte douã exemplare.
III. Graficã/desen:
Elevii participanþi vor trimite între 2-3
creaþii care sã sugereze punctul de vedere
al autorului. (format A4).

IV. Fotografie:
Elevii participanþi vor trimite între 3-5
fotografii , urmând ca juriul sã selecteze
fotografia consideratã cea mai reuºitã din
punctul de vedere al exprimãrii artistice ºi al
încadrãrii
estetice.
(format
A4)
Elevii vor expedia creaþiile pe adresa:
Luminita Gogioiu-Biblioteca „Gh.N.Costescu”
Pucioasa, strada Fântânelor , nr 7, Pucioasa,
jud. Dâmboviþa, cod 135400- Pentru
Concursul Literar, sau la adresa de mail
luminitagogioiu@yahoo.com , în perioada
20.10.2019-14 noiembrie 2019, urmând ca
rezultatele sã fie anunþate în cursul lunii
decembrie 2019. Premiile câºtigãtorilor din
alte localitãþi sau judeþe vor fi expediate prin
Poºtã,
cu
confirmare
de
primire.
Creaþiile elevilor, în dublu exemplar,
tehnoredactate în format 14, Times New
Roman, distanþa dintre rânduri -1, se introduc
într-un plic, alãturi de fiºa de înscriere, personalizatã prin motto-ul ales. Primul plic este
introdus într-un plic mai mare, pe care se
înscrie adresa mai sus-menþionatã. Fiecare
lucrare înscrisã în concurs va avea, de
asemenea, specificat ºi motto-ul ales de cãtre

participant. Creaþiile elevilor nu se vor returna
participanþilor, iar acest lucru nu va atrage
nicio pretenþie de niciun fel din partea organizatorilor concursului. Toate creaþiile elevilor
vor fi apreciate de cãtre un juriu imparþial, format din profesori competenþi , personalitãþi
ale culturii judeþului, membri ai comunitãþii
locale. Câºtigãtorii vor primi din partea organizatorilor concursului diplome ºi menþiuni.
Penru fiecare secþiune din concurs se acordã
premiile I, II, III ºi menþiune. Elevii care nu
câºtigã vreun premiu sau menþiune vor primi
diplomã de participare, iar profesorul va fi recompensat cu certificat de coordonator. Vor fi
descalificate de la început, lucrãrile ce conþin
greºeli de exprimare sau de ortografie.
Oricare dintre lucrãrile ce nu vor respecta
vreo indicaþie de mai sus, nu va mai fi evaluatã si va fi exclusã automat din concurs, fãrã
niciun fel de pretenþie din partea organizatorilor. Înainte de a participa la concurs, va
rugãm sa citiþi cu atenþie prezentul regulament ºi, în cazul în care vã decideþi sã faceþi
acest lucru, sã îl respectaþi întocmai.
LUMINIÞA GOGIOIU

Cadastrare gratuitã WIFI gratuit
la Pucioasa Sat în Pucioasa!

Programul Naþional de
Cadastru ºi Car te Funciarã
2015-2023 (PNCCF) este
reglementat de Legea nr.
7/1996, cu modificãr ile ºi
completãrile ulterioare, ºi de
HG nr. 294/2015. Programul
naþional de cadastru ºi car te
funciarã se desfãºoarã în
perioada 2015-2023 ºi are ca
obiectiv înregistrarea sistematicã a imobilelor în 2337
UAT-ur i situate în mediul
urban ºi rural. Prin Programul
Operaþional Regional 20142020 a fost instituitã Axa prior itarã 11 – Extinderea
geograficã a sistemului de
înregistrare a proprietãþilor în
cadastru ºi car tea funciarã.
PNCCF a fost instituit în
scopul:
- înregistrãr ii gratuite a
imobilelor în sistemul integrat
de cadastru ºi car te funciarã
- eliberãr ii cer tificatelor
pentru înscrierea în car tea
funciarã a posesorilor ca proprietari ºi, dupã caz, a dezbaterilor succesorale.
Confor m HG 294/2015,
PNCCF are ca obiectiv înregistrarea sistematicã a imobilelor în sistemul integrat de
cadastru ºi car te funciarã la
nivelul întregii þãri. PNCCF
este implementat de Agenþia
Naþionalã de Cadastr u ºi
Publicitate
Imobiliarã
(ANCPI). Înregistrarea are

loc la nivel de UAT rural ºi
urban (respectiv comunã,
oraº/municipiu), nu la nivel
judeþean.
Proiectul
„Ser vicii
de
înregistrare sistematicã a
imobilelor
în
Sistemul
Integrat de Cadastru si Car te
funciarã pe teritoriul administrativ al Oraºului Pucioasa” este susþinut de ANCPI,
în acest sens fiind încheiat
un
protocol
cu
Agenþia
Naþionalã de Cadastr u ºi
Publicitate Imobiliarã.
Pr incipalul
obiectiv
al
proiectului este acela de a
realiza înscr ierea tuturor
imobilelor, precum ºi a
deþinãtorilor acestora, într-o
bazã de date comunã, gestionatã de oficiile de cadastru
ºi publicitate imobiliarã, ca
ur mare a desfãºurãr ii în
teren a lucrãrilor de specialitate.Lucrarea se desfãºoarã
în car tier ul Pucioasa Sat,
sectoarele cadastrale 21, 24
ºi 27.
În acest sens, UAT Oraºul
Pucioasa a organizat licitaþia
pentr u realizarea ser viciilor
pr ivind
„Înregistrarea sistematicã a imobilelor în
Sist emul I nt e gra t d e C a dastru si Car te funciarã pe
ter itor iul administrativ al
Oras Pucioasa”, iar în ur ma
evaluãr ii ofer telor s-a declarat fir ma câºtigãtoare.

Lucrãrile specifice acestui
proiect, în confor mitate cu
prevederile Legii nr. 7/1996 a
cadastrului ºi publicitãþii imobiliare, presupun parcurgerea
ur mãtoarelor etape:
Realizarea lucrãrilor premergãtoare cadastrului:
-cunoaºterea specificului
UAT-ului,
-colectarea tuturor informaþiilor specifice imobilelor
(planur i cadastrale, planur i
parcelare, hãrþi, evidenþe
privind proprietarii/deþinãtorii
acestora, evidenþe rezultate
din întreprinderea diverselor
cadastre de specialitate),
-o rg a n i za re a ºi d e sfã ºurarea campaniei publicitare
la nivel local,
-inter vievarea deþinãtorilor
la domiciliul lor sau la teren,
-der ularea lucrãr ilor de
specialitate,
-recepþia
documentelor
tehnice ale cadastr ului, de
cãtre oficiul de cadastru ºi
publicitate imobiliarã,
-publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului,
-pr imirea ºi soluþionarea
cererilor de rectificare,
-a ctu a l i za re a
d o cu me n telor tehnice ale cadastrului,
-deschiderea cãrþilor funciare,
-încheierea lucrãrilor tehnice de cadastru.

În luna decembr ie 2018,
Pucioasa a fost unul dintre
câºtigãtor ii pr imului apel al
programului WiFi4EU.
Voucherul câºtigat este în
valoare de 15.000 Euro ºi va fi
folosit pentru asigurarea accesului gratuit la internet în spaþiile publice, aducând conectivitatea mai aproape de cetãþeni
în viaþa lor de zi cu zi.
În luna septembrie 2019 a
fost semnat contractul pentru
instalarea echipamentelor de
WiFi la noi în oraº, aºa cã în

curând vom mai face un pas
pentru transformarea localitãþii
noastre într-una europeanã.
Prin implementarea acestui
proiect
locuitor ii
Oraºului
Pucioasa vor beneficia de
acces gratuit la inter net în
Zona Centralã (de la Bd. Gãrii
pânã în sensul giratoriu), pe
Promenada Pieþei ºi în Parcul
Central.
Reþele
finanþate
pr in
WiFi4EU vor fi gratuite, fãrã
publicitate ºi nu vor colecta
date cu caracter personal.
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“EDUCAÞIA SCHIMBÃ VIEÞI”

Campania
Colegiului
Naþional
“Nicolae Titulescu”
în cadrul CONCURSULUI NAÞIONAL PENTRU LICEENI “EUROSCOLA”,
ediþia a XII-a (2019-2020)
Colegiul Naþional “Nicolae Titulescu”
din Pucioasa, judeþul Dâmboviþa participã la Concursul naþional pentr u
liceeni EUROSCOLA, ediþia a XII-a
(2019-2020), organizat de Biroul de
Legãturã al Parlamentului European în
România (BLPE), în par tener iat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN),
sub titlul generic „Educaþia schimbã
vieþi”.
Proiectul de campanie cu care
Colegiul Naþional “Nicolae Titulescu”
s-a înscris în Concursul EUROSCOLA
este “Better Education Through Trusted
Educators & Role models”, sloganul
proiectului fiind “BETTER – an
Educational Journey to Your Very Own
Path”.
Scopul concursuluieste de a valorifica experienþele elevilor acumulate în
cadrul acestui demers ºi de a contribui
astfel la conºtientizarea rolului educaþiei ºi formãrii profesionale în atingerea potenþialului fiecãrui cetãþean,
precum ºi asigurarea prosperitãþii economice durabile, prin conceperea ºi
implementarea unei campanii de informare ºi conºtientizare a beneficiilor pe
plan personal ºi la nivelul comunitãþii,
pornind de la o poveste de succes.
Personalitatea de succes, prin intermediul cãreia promovãm rolul educaþiei
ºi formãrii profesionale în atingerea
potenþialului fiecãrui cetãþean ºi asigurarea prosperitãþii economice durabile,
este Anca Tîrcã, profesoarã de limbã
englezã, fostã directoare a ?colii nr. 4
“Elena
Donici
Cantacuzino”
din
Pucioasa, exper t ºi
consultant în
numeroase
proiecte
educaþionale
naþionale ºi internaþionale. Anca Tîrcã
a proiectat ºi implementat/ coordonat
în România ºi în alte þãri peste 200 de
programe de for mare finanþate de
Uniunea Europeanã, Consiliul Europei,
UNICEF, Know How Fund, World Bank,
Amnesty
Inter national,
Centr ul
Educaþia 2000+ etc., a lucrat
ºi
lucreazã ca team leader, key exper t
sau consultant pentru diverse companii sau instituþii: The World Bank,

WYG International UK, WYG Turkey,
ANPCDEFP, European Consultants
Organisation
Br uxelles,
Trend
Consultant,
Scoala
Europeanã
Bucureºti, British Council, MEN, ISJ
Dâmboviþa etc.
Principalele activitãþi desfãºurate în
cadrul proiectului de campanie, pânã la
data de 10.10.2019, au fost:
realizarea de par tener iate cu
Primãria Oraºului Pucioasa, Centr ul
Cultural European, Centrul Naþional de
Informare ºi Promovare Turiscticã din
Pucioasa, în scopul dezvoltãrii relaþiilor
comunitare;
realizarea logo-ului campaniei;
identificarea personalitãþii de succes din comunitate, în persoana Ancãi
Tîrcã;
documentare ºi realizarea prezentãrii “Anca Tîrcã – povestea de succes”, pr in inter viu, studiul blogului
“Despre educaþie-reforma la firul ierbii”:http://ancatirca. blogspot.com/ ºi al
blogului “Timp în grãdinã”:http://timpingradina.blogspot.com/,ºi în cadrul a
cinci ateliere de lucr u ale echipei
“BETTER-EDU” pe teme referioare la
educaþie, pentru identificarea setului
de valori pe care campania le promoveazã, pornind de la povestea profesionalã ºi experienþa Ancãi Tîrcã;
realizarea
de
mater iale
promoþionale: banner, tricouri inscripþionate cu logo-ul ºi sloganul campaniei,
pliante, baloane ºi insigne;
campania „Educaþia schimbã vieþi”,
cu ocazia Zilelor Oraºului Pucioasa:
31.08.2019 - înParcul Central al
Oraºului
am
organizat
standul
“Educaþia schimbã vieþi”, jocuri ºi concursuri cu premii, pe teme de educaþie,
pe categorii de vârstã; 01.09.2019 – la
Centrul Cultural European,a avut loc
miniconfer inþa “Educaþia în secolul
XXI”, o întâlnirea interactivã a Ancãi
Tîrcã, cu elevii, profesor ii, pãr inþii,
membrii comunitãþii locale, interesaþi
de
domeniul
educaþiei.Prelegerea
Ancãi Tîrcã - “Educaþia în secolul XXI”
a fost o foar te interesantã abordare
personalã despre provocãrile ºi tendinþele din educaþie, la nivel internaþional, despre copiii ºi tinerii secolului XXI - generaþia Z ºi generaþia Alfa,
despre caracter isticile, nevoile ºi

aºteptãrile lor, despre curricule, ºcoli ºi
profesori inovatori din diverse sisteme
de educaþie, dar ºi despre curricule,
ºcoli ºi profesori neadaptaþi. La finalul
întâlnirii, Anca Tîrcã a oferit cãrþi cu
autograf, în amintirea unei zile frumoase, în care fiecare am învãþat cã
educaþia de calitate, în secolul XXI,
pretutindeni ºi aici, într-o lume tot mai
globalã ºi mai provocatoare se face cu
oameni ºi pentru oameni care acceptã
ºi sunt SCHIMBAREA.
promovarea campaniei în cadrul festivitãþii de deschidere a noului an
ºcolar;
promovarea mesajului “Educaþia
schimbã vieþi” cu ocazia de concursului
de ciclism Turul României (14.09.2019)
ºi a campaniei Alerg pentru sãnãtate
(30.09.2019);
promovarea mesajului “Educaþia
schimbã vieþi” în colegiu,cu ocazia Zilei
Educaþiei: 04.10.2019 - “Schimbarea,
la firul ierbii” - prezentarea activitãþii
din cadrul Concursului Euroscola, promovarea Clubului BETTER-EDU ºi a
ideilor proiectului, în cadrul Consiliului
ªcolar al Elevilor ; întâlnirea echipei
Anca Tîrcã&BETTER-EDU cu consiliul
profesoral al Colegiul Naþional “Nicolae
Titulescu”; 05.10.2019 ºi 09.10.2019 premierea
cãºtigãtor ilor
Concursului “Cum mi-a schimbat Educaþia,
viaþa”;09.10.2019 - promovarea campaniei “Schimbã o viaþã, cu o car te”ºi
premierea Ancãi Tîrcã, iniþiator ului
campaniei dedicate îmbogãþirii fondului de car te al Bibliotecilor ºcolare din
zonã;
promovarea mesajului “Educaþia
schimbã vieþi” în sãptãmâna premergãtoare Zilei Educaþiei, în comunitãþile
din care provin membrii echipei de
proiect, prin întâlniri ale elevilor cu
reprezentanþi ai primãriilor, ºcolilor,
spitalului, altor instituþii sau organizaþii
ºi afiºarea mesajului campaniei, în
locaþiile respective;
promovarea ºi constituirea clubului
BETTER-EDU: 10-11.10.2019: organizarea de sesiuni de infor mare-promovare a clubului BETTER-EDU, la
nivelul fiecãrei clase V-XI, din cadrul
colegiului, de cãtre elevii din echipa de
proiect, cu scopul constituirii clubului;
15.10.2019 – consituirea clubului BET-

TER-EDU; prezentarea filosofiei Anca
Tîrcã& BETTER-EDU, pentru schimbarea în bine a educaþiei, la nivelul
colegiului ºi în comunitate, atât prin
infor mare
directã
a
par tener ilor
(Primãria Oraºului Pucioasa, Centrul
Cultural European, Centrul Naþional de
Informare ºi Promovare Turiscticã din
Pucioasa), cât ºi prin inter mediului
BETTER-EDU - minighidul elaborat în
proiect, pentru constituirea ºi organizarea cluburilor de elevi, promotori ai
schimbãrii în bine a educaþiei, în ºcoli
ºi comunitãþi.
Promovarea campaniei prin intermediul propriilor pagini: pagina web
dedicatã: http://cnnt-puc.net/euroscola/euroscola.html, ºi în social-media:
https://facebook. com/euroscolacnnt/ ºi
https://instagram. com/euroscolacnnt/,
în
presa
scr isã
ºi
online
(SparkNews.ro, edumanager.ro didactic.ro, Buletinul de Informare al oraºului
ºi pe grupul de discuþii al responsabililor de proiecte educaþionale din
judeþul Dâmboviþa) ºi la emisiunea
BiziLive TV“Antreprenoriat & Parenting
cu Mihaela Diaconescu, Euroscola“.
Pr in inter mediul activitãþilor din
campania derulatã în perioada iulieoctombrie 2019, s-au dezvoltat competenþele elevilor (de comunicare, digitale, ar tistice, sociale ºi civice) pentru
iniþierea ºi implementarea de campanii
de infor mare, destinate promovãr ii
impor tanþei educaþiei, în organizaþia
din care provin ºi la nivel comunitar, iar
aceste competenþe vor fi valorificate, în
cadr ul clubului BETTER-EDU, conceputã ca o structurã sustenabilã, la
nivel local, destinatã nu doar conºtientizãrii nevoii ºi impor tanþei educaþiei ci
ºi îmbunãtãþirii educaþiei.
Mulþumesc Ancãi Tîrcã, elevilor din
echipa de proiect, conducerii colegiului,
sponsor ului
nostr u
HeidelbergCement,autoritãþilor locale,
elevilor,
colegilor,
personalitãþilor
locale, tuturor celor care au susþinut
campania “Educaþia schimbã vieþi”.

prof. Mihaela
Cristina Diaconescu,
coordonator
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Alerg pentru The Wall – RGT 2019
sãnãtate la
Pucioasa!
The Wall – RGT Pucioasa a
ajuns în data de 6 octombrie, la cea
de-a doua ediþie, având în componenþã douã tipuri de traseu, unul de
61 de kilometri ºi unul de 116 kilometri dedicat celor care au mai avut
de-a face cu competiþii mai grele.
Concursul a reuºit sã strângã la
start aproximativ 250 de participanþi.
La traseul de 61 de kilometri,
Mihnea Harasim a câºtigat detaºat
cursa.
La
urmãtorul
traseu,
Campionul Naþional la ªosea ºi rutier al echipei Giotti Victoria Palomar,
Vlad Dobre a trecut primul linia de
sosire.
Vlad Dobre ºi colegul sãu de
echipã s-au desprins de pluton încã
din primii kilometri ai cursei, ambii

900 de tineri au participat la crosul ”Alerg pentru
sãnãtate”, organizat la
sfârºitul lunii septembrie
de
Primãria
Oraºului
Pucioasa în parteneriat cu
Asociaþia „Sportul pentru
toþi Dâmboviþa”, proiect
finanþat
de
Consiliul
Judeþean
Dâmboviþa,
ur mare a evaluãrii ºi
selecþionãrii proiectelor cu

urcând primii celebra cãþãrare de la
Sultanul, parcursã de douã ori.
De-a lungul traseului au avut loc
câteva reprize de ploaie, lucru ce nu
a oprit pe niciunul din cursã. În ulti-

finanþare nerambursabilã.
Spectatorii ºi par ticipanþii la concurs s-au
bucurat de o zi minunatã.
Parcul Central a fost plin
de persoane de toate
vârstele, de la prichindei
la bunici, înar maþi cu
multã bunã dispoziþie, cu
umor ºi zâmbete largi pe
feþe.

mul kilometru, Dobre a atacat
revendicându-ºi astfel victoria.
Podiumul a fost completat de Lorant
Balazsi de la Echipa Novak ºi
Ciprian Jitaru de la Giotti Victoria
Palomar.
Info: Prima atestare documentarã a oraºului Pucioasa apare în
1649. Prima cursã de ciclism pe
ºosea în oraºul Pucioasa apare 369
de ani mai târziu prin The Wall RGT Pucioasa. Existã douã tipuri de
traseu, unul de 61 km pentru cei cu
mai puþin timp pentru antrenament
ºi unul de 116 km pentru cei curajoºi ºi pregãtiþi, adicã aproape douã
tururi. Asemãnãtor cu teoria chibritului (format din partea de sus,
partea de mijloc ºi partea de jos),
fiecare tur al acestui circuit mare ne
va duce peste o cãþãrare micã, una
medie ºi una destul de durã, dar
frumoasã, cunoscutã de majoritatea
cicliºtilor din zonã. Se numeºte
Sultanu’, un mic „Zid“.

■ La ediþia a 52-a, în anul 2019,

Turul României la ciclism
a tranzitat ºi oraºul nostru!

MIªCARE PENTRU
MEDIU ªI SÃNÃTATE
CU IMPLICARE
NAÞIONALÃ PENTRU
COMBATEREA
PLANTEI AMBROZIA
Sâmbãtã, 28.09.2019, Ziua Miºcãrii civice pentru mediu ºi
sãnãtate, Primãria Pucioasa a desfãºurat o acþiune de cosire
pe domeniile publice, în scopul colectãrii buruienii ambrozia,
susþinând astfel campania derulatã la nivel naþional, ce are
drept scop prevenirea unui dezastru pentru mediu ºi sãnãtate,
prin rãspândirea polenului pânã la sfârºitul lunii octombrie, cât
ºi reducerea rezervei de seminþe pentru urmãtorii ani.
Materialul vegetal colectat rezultat în urma cosirii urmeazã
sã fie valorificat ca ºi compost prin firmele de salubrizare.

Ediþia de anul acesta a
Tur ului ciclist al României a
debutat miercuri, 11.09.2019, la
Cluj-Napoca ºi s-a încheiat
sâmbãtã,
14.09.2019,
la
Bucureºti, dupã o cursã de 688
de kilometri.
Vorbim despre una dintre
cele mai vechi ºi mai prestigioase competiþii naþionale,
prima ediþie având loc în 1934,
când România devenea a ºasea
þarã care organiza un tur
naþional la ciclism.
Anul acesta, evenimentul a
reunit 7 echipe naþionale ºi 12
continentale ºi a dorit sã promoveze nu numai ciclismul, ci ºi
turismul din þara noastrã, astfel
cã penultima etapã a dus plutonul în Munþii Bucegi, la Piatra
Arsã.

Programul cursei din acest
an a avut cinci etape: etapa 1
(11 septembrie) Cluj-Napoca –
Sighiºoara
(168
kilometr i);

etapa 2 (12 septembrie) Braºov
- Focºani (176,3 kilometr i);
etapa 3 (13 septembrie) Buzãu
- Târgoviºte (121,6 kilometri),
etapa 4 (14 septembrie) Ploieºti
- Piatra Arsã (126 kilometri);
etapa
5
(15
septembr ie)
Bucureºti (100,3 kilometri, circuit urban).
Pucioasa a întâmpinat cu
bucur ie par ticipanþii care au
tranzitat oraºul nostru în drum
spre finish. Cu steguleþe, ropote
de aplauze, urale ºi încurajãri
sute de oameni au împânzit
zona centrala, dor nici sã ia
par te activ la acest moment.
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Un nou an ºcolar a început!

Ca de fiecare datã,
r e p r e ze n t a n þ i i a d m i n i s traþiei publice locale au
fo s t a l ã t u r i d e c o p i i º i
d a s c ã l i . Î n c o n j u ra þ i d e
cei dragi, mirosul final
s u t e l o r d e bu c h e t e d e
flor i þinute de pr ichindei,
dar mai ales cu zâmbetul
larg ºi inima deschisã,
e l ev i i
au
pãºit
cu
încredere într-un nou an
ºcolar.
Pr imar ul Oraºului Pucioasa, Constantin Ana ºi
viceprimarul
D ã nu þ
Sprinceanã, alãturi de
a d m i n i s t ra t o r u l
p u bl i c
Alin Niþescu au dor it sã
le împãr tãºeascã cadrelor
d i d a c t i c e,
pãr i n þ i l o r º i î nv ã þ ã c e i l o r
gândurile
lor
bu n e,
urãrile de sãnãtate ºi
putere pentr u a reuºi sã
o b þ i n ã c â t m a i mu l t e
rezultate remarcabile.
Emoþiile au fost pentr u
f i e c a r e, d a r c e l m a i
rãspândit sentiment a
fo s t
bu c u r i a :
bu c u r i a
r eve d e r i i , bu c u r i a u nu i
început proaspãt, în care
fiecare poate demonstra
de ce e capabil.

Ziua Educaþiei a fost marcatã
ºi anul acesta la Pucioasa!

5 Octombrie – Ziua Mondialã a Educaþiei
La mulþi ani, dragi
dascãli!
Mulþumim
pentru
truda,
pasiunea
ºi
implicarea de care daþi
dovadã în for marea ºi
îndr umarea atâtor generaþii de tineri! Vã
dorim cât mai multe
satisfacþii, sãnãtate ºi
putere
pentru
a
transmite
necontenit

mai depar te lumina
cunoaºter ii!
Administraþia
publicã localã a premiat
ca în fiecare an, cu
ocazia Zilei Mondiale e
E d u c a þ i e i , p e r fo r m a n þele
deosebite
ale
e l ev i l o r
ºi
cadrelor
didactice din Pucioasa.
Ana Constantin, pr imar ul oraºului, a fost

în mijlocul copiilor ºi al
dascãlilor, cãrora le-a
mulþumit pentr u efor tul
depus ºi pentr u mândr ia pe care ne-o aduc
r e p r e ze n t â n d u - n e
cu
onoare la concursuri
naþionale
ºi
internaþionale.
Fe l i c i t ã r i ,
oameni
minunaþi!
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COMPARTIMENTUL PROTECÞIE CIVILÃ
STIMATE CETÃÞEAN,

2. Ce drepturi ai când participi
la acþiuni de protecþie civilã?

Nu existã o soluþie perfectã care sã
excludã riscul de furtunã, cutremur, inundaþie, alunecãri de teren sau incendii.
Nu avem unde sã ne ducem din calea
catastrofelor, pentru cã ele apar pretutindeni. Nu ai cum sã-þi salvezi bunurile în
întregime, pentru cã, deocamdatã, forþa
naturii se dovedeºte a fi mai puternicã
decât efortul conjugat al omenirii.
Existã însã ceva ce poate fi fãcut.
Statisticile aratã cã, în caz de cataclisme
naturale doar 45% din pagube apar ca
efect al acestora. Restul, adicã mai mult
de jumãtate, apar pe fondul necunoaºterii
ºi neaplicãrii unor reguli elementare de
protecþie ºi prevenire.
Pentru a înþelege mai bine vã vom
pune câteva întrebãri la care vom avea ºi
rãspunsuri:

Beneficiezi gratuit de asistenþã medicalã, medicamente, spitalizare ºi pensia
pentru afecþiunile survenite în timpul acþiunii de protecþie civilã. Þi se asigurã
mijloace de transport ºi de protecþie pe
timpul pregãtirii sau desfãºurãrii acþiunilor
de protecþie civilã. Beneficiezi gratuit de
hranã ºi de cazare pe timpul participãrii la
acþiunile de limitare ºi înlãturare a
efectelor dezastrelor. Poþi fi recompensat
cu diplome, insigne sau alte însemne, bani
sau bunuri materiale, în cazul în care te
evidenþiezi.

1. Ce este situaþia specialã?
Situaþia specialã este acea situaþie în
care populaþia este incapabilã sã-ºi asigure necesitãþile sau când apare o
ameninþare severã ºi imediatã. În lume au
loc zilnic astfel de situaþii, tot mai des,
lucru ce aratã cã e nevoie de pregãtirea
oamenilor pentru acþiuni raþionale în astfel
de situaþii.

3. Cum se evitã depresia postcalamitate?
La unii oameni, crizele de situaþie sunt
însoþite de mobilizarea resurselor interne,
iar la alþii de scãderea puterii de muncã,
înrãutãþirea sãnãtãþii, apariþia simptomelor
de stres psihic, frica ºi dorinþa de a fugi de
locul periculos. Urmãrile depind de individ,
de educaþia sa ºi informarea asupra evenimentelor. Cea mai bunã metodã de luptã
cu panica e informaþia corectã ºi completã
despre cele întâmplate, însoþitã de regulile
de comportare, acþiuni, planuri. Trebuie
spus oamenilor adevãrul despre cele
întâmplate.

ORASUL PUCIOASA
DIRECTIA ECONOMICA – BIROUL VENITURI
Str.Fantanelor nr.7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon: 0245/232.277; Fax:0245/760.484
E-mail:info@primpuc.ro
Nr. 24739/28.10.2019
Dosar de executare –nr. 36828/02.10.2018

4. Cum se face evacuarea?

6. Ce sunt rechiziþiile?

Prin evacuare se înþelege scoaterea
din localitãþi, la nevoie, în caz de dezastre,
a unor instituþii publice ºi agenti economici, categorii de populaþie ºi bunuri materiale ºi trimiterea lor în zone ºi localitãþi
care asigurã condiþii de protecþie.
Evacuarea poate fi efectuatã parþial,
simultan sau succesiv, în funcþie de situaþia dezastrelor, precum ºi de posibilitãþile
de transport.Timpul maxim de evacuare
este urmãtorul: 3 zile pentru autoritãþile
publice centrale ºi locale; 6 zile pentru
instituþii publice, agenþi economici ºi populaþie. În caz de dezastre, acþiunea de evacuare începe imediat dupã identificarea
pericolului ori dupã producerea acestora.

Rechiziþia de bunuri ºi prestãrile de
servicii reprezintã mãsura excepþionalã
prin care autoritãþile obligã firmele ºi persoanele fizice la cedarea temporarã a
unor bunuri. Rechiziþiile se fac în scopul
rezolvãrii problemelor de orice naturã,
asigurãrii de mânã de lucru ºi de cazare
necesare sinistraþilor, refugiaþilor, populaþiei afectate. Rechiziþionarea se dispune
prin hotãrâre a Guvernului sau prin ordine
ale prefecþilor.

5. Cine asigurã logistica acþiunilor de evacuare?
Necesarul de mijloace de transport
pentru evacuare, carburanþii ºi lubrefianþii
se planificã ºi se asigurã, la cerere, de
cãtre administraþia publicã centralã ºi
localã. Aprovizionarea cu produse alimentare ºi industriale a populaþiei evacuate se asigurã astfel: a)produse alimentare de primã necesitate pentru 1-3 zile, în
funcþie de distanþa de evacuare; b)articole
de îmbrãcãminte, încãlþãminte, igienã personalã ºi alte produse industriale, în
funcþie de sezon.

7. Ce se poate rechiziþiona?
Mijloacele de transport cu tracþiune
animalã,
auto;
sisteme
de
comunicaþii;surse de alimentare energeticã;
tehnica
de
calcul,
tipograficã,
audiovizualã, de construcþii; carburanþilubrifianþi; clãdiri; terenuri; piese de
schimb ºi materiale de reparaþii; articole
de echipament, de protecþie, de
gospodãrie ºi de igienã; alimente ºi materiale pentru preparat, alimente. Proprietarii
bunurilor rechiziþionate au dreptul la
despãgubiri dacã bunurile au suferit
degradãri. Pe perioada rechiziþiei, proprietarii sunt scutiþi de impozite ºi taxe
pentru bunurile rechiziþionate.

REFERENT PROTECÞIE CIVILÃ
NÃSTASE CORNEL

REBUS

ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
In temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015- privind Codul de procedura fiscala, se
face cunoscut ca in ziua de 21.11.2019 ora 11.00, 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 si anume:
- teren in suprafata de 5842 mp situat in intravilanul orasului Pucioasa, str. Garofitei nr. 28,
jud. Dambovita, din care S1-1280 mp categoria curti- constructii si S2- 4562 mp categoria de
folosinta faneata;
-ccladire C1- in suprafata construita la sol de 231 mp-parter si etaj, avand la parter
4 camere, 2 holuri, baie, bucatarie, centrala termica, terasa, beci si la etaj- 7 camere, 5 bai, hol
si terasa;
-tterasa C2- din beton, in suprafata construita de 44 mp, (C1 si C2 sunt amplasate pe terenul
de mai sus)
aflate in proprietatea debitoarei ASOCIATIA SURORILE COLEGINE ALE SFINTEI
FAMILII, CUI- 18674420, cu sediul in Pucioasa, str. Garofitei nr. 28, si anume:
Pretul de pornire al licitatiei este pretul de evaluare diminuat cu 50%, respectiv 532.406 lei
(exclusiv TVA**) (111.850 euro, curs BNR - 4.76 lei).
**Regimul si cotele de taxa pe valoare adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor imobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 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 pentru 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 20.11.2019, ora 12.00, urmatoarele documente:
* oferta de cumparare insotita de:
- dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei,
facuta la casieria U.A.T. Oras Pucioasa, sau la Trezoreria orasului Pucioasa in contul
RO09TREZ24A51020103200130X (beneficiar U.A.T. Oras Pucioasa CIF 4280302), sau dovada constituirii 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 judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate 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 contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa direct la sediul nostru sau la tel.
0245/232277 interior 222.
Data afisarii: 07.11.2019.
CONDUCATORUL ORGANULUI FISCAL LOCAL
Primarul U.A.T. Orasul Pucioasa,
Ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN
SEF BIROU VENITURI
Ec. SOLOMON GABRIELA

INSPECTOR,
Insp. STANCIU LIGIA

Orizontal
Protejeazã.
Reclamat.
Stradã la sat.
Se pune deasupra paharului.
Adverb care indicã necesitatea opririi.
Vertical
A prinde.
Castel.
Ajutã la zbor.
Pierdut.
A lovi.
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■ Informare privind stadiul implementãrii proiectului:

INSTALAÞIE DE ALIMENTARE
CU APÃ POTABILIZABILÃ A STAÞIEI
DE TRATARE A APEI PUCIOASA

U.A.T. Oraºul Pucioasa în
asociere cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a semnat contractul nr.
268/23683/405 pentru realizarea
investiþiei: INSTALAÞIE DE ALI MENTARE CU APÃ POTABILIZABILÃ A STAÞIEI DE
TRATARE A APEI PUCIOASA, cu
executantul S.C. MOTRIS COM PANY S.R.L., desemnat în urma
aplicãrii procedurii simplificate,
desfãºurate în conformitate cu
prevederile legislaþiei achiziþiilor
publice în vigoare.
Valoarea contractului de achiziþie publicã de lucrãri: 1.436.177 lei.
Termenul de executare a contractului este de: 8 luni de la
emiterea ordinului de începere a
lucrãrilor.
Termen
elaborare
proiect
tehnic, detalii de execuþie, caiete de

sarcini, liste de cantitãþi, proiect de
organizare a execuþiei lucrãrilor
(POE), proiect pentru autorizarea
executãrii lucrãrilor (PAC) – 1 lunã
Termen pentru executarea
lucrãrilor: 7 luni.
SURSELE DE FINANÞARE
ALE PROIECTULUI:
 50% din bugetul local al
Oraºului Pucioasa, conform HCL
nr. 94 / 07.06.2019 – aprobarea
asocierii Judeþului Dãmboviþa prin
Consiliul Judeþean Dâmboviþa cu
U.A.T. Oraºul Pucioasa prin
Consiliul Local Pucioasa în vederea realizãrii în comun a obiectivului de investiþii: INSTALAÞIE DE
ALIMENTARE
CU
APÃ
POTABILIZABILÃ A STAÞIEI DE
TRATARE A APEI PUCIOASA ,
art. 1 ºi art. 3
 50% din bugetul Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, conform

Hotãrârii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa nr. 119 / 20.06.2019
privind
asocierea
judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa cu U.A.T. Oraºul
Pucioasa, prin Consiliul Local
Pucioasa pentru realizarea în
comun a obiectivului de investiþii:
INSTALAÞIE DE ALIMENTARE
CU APÃ POTABILIZABILÃ A
STAÞIEI DE TRATARE A APEI
PUCIOASA ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici,
art. 1 ºi art. 2.
Susþinerea financiarã din partea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa se
referã în exclusivitate la partea de
construcþii-montaj, celelalte cheltuieli (proiectare, asistenþã tehnicã,
dirigenþie de ºantier, etc.) sunt
suportate din bugetul local al U.A.T.
Oraº Pucioasa.

■ Maluri!!!

Unul dintre cele mai ambiþioase
proiecte ale noastre avanseazã
cu paºi mici, dar siguri!

În aceastã lunã va fi
finalizatã
proiectarea
celor 3,65 km ai drumului
DC8, cartier Maluri, Oraº
Pucioasa.
Studiul topografic este
deja finalizat, iar studiul
geotehnic este încã în
lucru þinând cont de complexitatea sa ºi condiþiile
dificile ale terenului.
Pentru cã investiþia
este una foarte importantã, iar solul ºi relieful sunt
unele foarte dificile, au
fost fãcute 25 de foraje cu
adâncimi între 2 ºi 25 m
pentru stabilirea soluþiilor
de consolidare.
Prin acest proiect se
va aduce stuctura rutierã
la parametri tehnici corespunzãtori categoriei drumului, asigurându-se astfel condiþii optime de siguranþã ºi conforme în circulaþia auto ºi pietonalã prin:
consolidãri
ale
terenului cu ziduri de sprijin de beton armat,
gabioane de anrocamente
ºi puþuri de epuismente;
- refacerea structurii
rutiere cu straturi de fundaþie din balast ºi piatrã
spartã, straturi de legãturã ºi de uzurã din asfalt;
- colectarea ºi evacuarea apelor prin ºanþuri
de beton ºi rigole caro-

sabile, precum ºi podeþe
pentru accesul la proprietãþi ºi drumuri laterale;
- elemente de siguranþã (parapet pietonal,
parapet metalic direcþional, etc.).

Avem trei variante de
finanþare pentru acest
proiect si cred cã dorinþa
noastrã de a asigura
cetãþenilor din Maluri un
drum normal va fi în
curând îndeplinitã!

Încã o veste bunã
pentru Pucioasa!!!

Cu satisfacþia celui care a
suferit ºi pentru acest proiect
peste 2 ani de zile pânã l-a
vãzut cu adevãrat început, vã
anunþ faptul cã a fost dat
Ordinul de începere a
lucrãrilor pentru proiectul
„Înfiinþare centru social pentru persoane vârstnice prin
reabilitare clãdire P+2” din
cartierul
Filaturã,
str.
Rândunelelor,
nr.
18,
Pucioasa.
Valoarea contractului este
de 1.990.315,14 lei (inclusiv
TVA), iar termenul de execuþie este de 16 luni!
Prin acest proiect ne
adresãm celor aproximativ
4800 de pensionari ai
Oraºului Pucioasa, care vor fi
beneficiarii direcþi ai investiþiei.

Cu finanþarea primitã de
la Uniunea Europeanã se vor
amenaja: cabinet de consultaþii ºi consiliere, o salã de
întreþinere ºi vestiare, o salã
multimedia, mai multe sãli
pentru lecturã, picturã, informaticã, jocuri, festivitãþi, etc.
Cota de cofinanþare a UAT
Pucioasa este doar de 2 %.
Pânã
la
finalizarea
investiþiei vom reuºi sã asigurãm, printr-un program flexibil ºi gratuit de transport,
accesul tuturor pensionarilor
din oraº la aceastã locaþie
extraordinarã, dedicatã lor!
Anticipând întrebarile vã
mai spun faptul cã primãria
nu deþine o altã locaþie centralã ce ar fi putut fi folositã în

acest scop, în acelaºi timp
cartierul FILATURÃ meritã
toatã atenþia noastrã, iar
aceastã clãdire este astãzi
un focar de infecþie!
ªi nu, nu se puteau face
lucruri mai bune cu aceºti
bani europeni! Din trei
motive:
1. Pensionarii noºtri meritã tot efortul ºi implicarea
noastrã;
2. Axa 8.3 prin care am
obþinut aceastã finanþare nu
permite
realizarea
altor
investiþii;
3. Pentru a putea avea în
cadrul Primãriei Pucioasa un
Serviciu Public de Asistenþã
Socialã trebuia sã facem o
investiþie de acest gen!
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