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AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! 
Aveþi lla 

dispoziþie
un nnumãr

de TTelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
00880000  880000  332266, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a ac-
tivitãþii administrative.
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Sfântul Ierarh Nicolae s-a nãscut în þinutul
Lichiei, într-o familie cu credinþã în Dumnezeu. El
avea un unchi episcop care i-a sfãtuit pe pãrinþii
sãi sã îºi îndrepte fiul cãtre slujirea Bisericii.
Nicolae a devenit preot, trãind în post ºi rugãciu-
ni, cu fricã de Domnul.

Dupã moartea pãrinþilor sãi, a moºtenit o
avere însemnatã. El a dãruit foarte mult din ea
celor sãraci, ajutându-i pe cei aflaþi în nevoie.

S-a ridicat la cele veºnice dupã ce a trãit
îndelungat, timp în care a sãvârºit foarte multe
fapte bune. Din sfintele lui moaºte a izvorât mir ºi
multe minuni s-au fãcut de atunci.

Dupã moartea pãrinþilor sãi, a moºtenit o
avere însemnatã. El a dãruit foarte mult din ea
celor sãraci, ajutându-i pe cei aflaþi în nevoie.

În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decem-
brie, copiii îºi lustruiesc ghetele, pentru cã Moº
Nicolae vine sã le aducã daruri, dacã au fost
cuminþi. Cei obraznici vor primi o nuieluºã în loc
de dulciuri ºi cadouri.

De Sfântul Nicolae, în case se aduc crengi de
pomi fructiferi care se pun în apã pentru a înflori
pânã de Anul Nou. Dacã acest lucru se întâmplã,
anul urmãtor va fi unul plin de belºug.

Se mai spune cã în aceastã zi Sfântul Nicolae
se ascunde de Soare ºi-ºi scuturã barba de nin-
soare. În alte regiuni, fetele se adunã în Ajunul
Sfântului Nicolae ºi fac plãcinte. Seara, flãcãii dau
nãvalã pentru mânca acele plãcinte.

În ziua Sfântului Nicolae este bine sã fii darnic
ºi iubitor cu cei din jurul tãu. Zgârcenia nu doar cã
este consideratã un pãcat, dar îl mânie pe Sfântul
sãracilor, iar singurul cadou pe care l-ai putea
primi la anul ar fi o nuieluºã.

Primul lucru pe care trebuie sã îl faci în
dimineaþa zilei de 6 Decembrie este sã oferi un
cadou unui sãrman. Orice cadou simbolic, chiar ºi
un covrig, îi va însenina ziua celui sãrman.

Se spune cã o familie sãracã avea trei fete. ªi,
atunci când acestea au crescut, pãrinþii s-au gân-
dit cã o viaþã “uºoarã” ar fi soluþia la sãrãcia în
care trãiau. Sfântul Nicolae a avut însã un alt plan
cu ele ºi le-a salvat sufletele, pe rând, punându-le
la fereastrã câte o pungã cu bani.

Se mai povesteºte cã Sfântul ar fi salvat de la
naufragiu, prin rugãciune, niºte marinari, iar de
atunci aceºtia îl cinstesc ºi îl considerã ocrotitorul
lor. Popularitatea sa a crescut atât de mult încât în
Rusia aproape toate bisericile au colþ de rugã-
ciune închinat Sfântului Nicolae. Dupã o viaþã
asprã, dar plinã de credinþã a trecut la viaþã
veºnicã pe 6 decembrie 343, iar din anul 1087,
moaºtele sale sunt pãstrate la o bisericã din Bari,
în sudul Italiei.

În Scandinavia, cu mult timp în urmã, Odin,
zeul suprem, le aducea daruri copiilor, iar celor
din nordul Germaniei, Zeul Thor. Acesta con-
ducea o caleaºcã trasã de douã capre, Cruncher
ºi Cracker. La creºtinii din Ghana, Moºul vine din
junglã, iar în Hawaii, cu barca. Sania trasã de reni
este încãrcatã cu daruri pentru copiii din
Danemarca, stelele dãruiesc cadouri copiilor din
Polonia, iar în Ungaria, îngerii le aduc celor mici
bomboane ºi nuieluºe. O cãmilã tânãrã îl ajutã pe
Moº în Siria, iar la noi, copiii cuminþi primesc
daruri, însã cei neascultãtori, nuieluºe.

Când ninge pe data de 6 decembrie se spune
cã Moºul îºi scuturã barba ºi iarna poate sã
înceapã. Aceasta este ziua în care binele învinge,
prin credinþã, rãul, iar în popor este numitã
Sânicoara. Oamenii se gândesc deja la Ignat ºi la
Sãrbãtoarea Crãciunului. Pregãtirile încep! 

66 DDeecceemmbbrriiee –– SSffâânnttuull IIeerraarrhh NNiiccoollaaee –– LLAA MMUULLÞÞII AANNII,, ttuuttuurroorr ssããrrbbããttoorriiþþiilloorr!!
■■ pagina 5



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

pagina 2

ºedinþã oordinarã 
din 226.10.2017

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea indicatorilor aferenþi

execuþiei bugetului local al U.A.T. Oraºul
Pucioasa încheiate la 30 septembrie 2017
conform Ordinului Comun al Ministerului
Administraþiei ºi Internelor ºi Ministerului
Finanþelor Publice nr. 244/2651/2010.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Transformarea posturilor ocupate

de funcþionarii publici care îndeplinesc
condiþiile pentru promovarea în grad profe-
sional, în semestrul II/2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea încheierii unui act

adiþional privind prelungirea termenului la
contractul de închiriere nr.
26319/01.11.2016.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea listei în ordinea punc-

tajului, a solicitanþilor de locuinþe din fondul
locativ de stat.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Scutirea de la plata chiriei con-

form Legii nr. 448/2006 pentru suprafaþa
locativã cu destinaþie de locuinþã din B-dul
Trandafirilor, bl. C2, ap. 5, deþinutã cu con-
tract de închiriere de doamna Maticiuc
Floarea.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Prelungirea repartizãrii ap. nr. 19,

bl. 3 ANL, str. Rândunelelor, doamnei Chiran
Lenuþa ºi scutirea de la plata chiriei conform
Legii nr. 448/2006.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea înfiinþãrii, funcþionarii

ºi organizãrii comisiei sociale pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcãtu-
iesc domeniul public al unitãþii administrativ
teritoriale Oraºul Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Transformarea postului vacant

ocupat de personalul contractual debutant
care îndeplineºte condiþiile pentru pro-
movarea în gradul profesional imediat supe-
rior în trimestrul IV/2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea ºi completarea

H.C.L. 174/31.08.2017 privind aprobarea
contractului de servicii de închiriere
utilaje/echipamente cu nr. 19941/01.09.2017
încheiat între U.A.T. Oraºul Pucioasa ºi S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi Publice
Pucioasa SCUP S.R.L.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea ”Organigramei, sta-

tului de funcþii ºi numãrului de personal” ale
S.C. Servicii Comunitare de Utilitãþi Publice
Pucioasa SCUP S.R.L., aprobate prin H.C.L.
nr. 180/31.08.2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Atribuirea directã a contractului

de delegare a gestiunii serviciului public de
iluminat cãtre S.C. Servicii Comunitare de

Utilitãþi Publice Pucioasa SCUP S.R.L., soci-
etate cu asociat unic Consiliul Local
Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea cheltuielilor aferente

navetei cadrelor didactice ºi personalului
didactic auxiliar.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea modificãrii Anexei nr. 1

la HCL nr. 129/13.07.2017 privind revocarea
HCL nr. 52/2017 ºi HCL nr. 92/2017 ºi apro-
barea creditelor de angajament pentru acþi-
uni multianuale – perioada 2017-2018, con-
form Anexei nr. 1.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea înregistrãrii în

Inventarul domeniului privat al unitãþii admi-
nistrativ-teritoriale Oraºul Pucioasa a trei
chioºcuri în suprafaþã de 2,50 mp fiecare, cu
o valoare contabilã în sumã de 420,17 lei
fãrã TVA fiecare.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Scoaterea la licitaþie în vederea

închirierii unui spaþiu în suprafaþã de 6 mp
disponibil excedentar situat în incinta Liceului
Tehnologic Tehnologic Pucioasa, pentru
desfãºurarea activitãþii de comerþ.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea deplasãrii unei dele-

gaþii în Oraºul Vadul lui Vodã – Republica
Moldova în perioada 06 noiembrie 2017 – 09
noiembrie 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Atribuirea directã a contractului

de delegare a gestiunii activitãþilor specifice
de salubrizare a localitãþii (mãturatul, spãla-
tul, stropirea ºi întreþinerea cãilor publice;
curãþarea ºi transportul zãpezii de pe cãile
publice ºi menþinerea în funcþiune a acestora
pe timp de polei sau de îngheþ) cãtre  S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi Publice
Pucioasa SCUP S.R.L., societate cu asociat
unic Consiliul Local Pucioasa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Rectificarea bugetului local ºi rec-

tificarea bugetului Spitalului Orãºenesc
Pucioasa pe anul 2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea H.C.L. nr.

63/30.03.2017 privind aprobarea numãrului
de posturi, statului de funcþii ºi organigrama
Centrului Cultural European al Oraºului
Pucioasa, începând cu data de 01.11.2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Modificarea H.C.L. nr.

124/13.07.2017 privind aprobarea organi-
gramei, statului de funcþii al aparatului de
specialitate al primarului Oraºului Pucioasa
ºi serviciilor publice, începând cu data de
01.11.2017.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea redistribuirii cheltu-

ielilor de personal ºi materiale aferente ordo-
natorilor terþiari de credite din învãþãmântul
preuniversitar de stat de pe raza oraºului
Pucioasa ºi aprobarea rectificãrii bugetelor
acestora.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea încetãrii dãrii în

administrare a serviciului public de adminis-
trare a domeniului public ºi privat de interes
local al oraºului Pucioasa prin gestiune dele-
gatã atribuitã direct cãtre S.C. Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice Pucioasa
SCUP S.R.L. prin hotãrârea Consiliului Local
Pucioasa nr. 26/31.01.2013.

ºedinþã dde îîndatã 
din 004.10.2017 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea redistribuirii cheltu-

ielilor de personal aferente ordonatorilor
terþiari de credite din învãþãmântul preuniver-
sitar de stat de pe raza oraºului Pucioasa ºi
aprobarea rectificãrii bugetelor acestora.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Acceptarea de cãtre Oraºul

Pucioasa a sponsorizãrii propusã de SC
COLDPLAY DEZVOLTARE SRL având ca
obiect executarea unor lucrãri de reparaþii pe
drumul de legãturã între str. Republicii ºi str.
Avram Iancu.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea revocãrii HCL nr.

194/15.11.2016 privind Aprobarea documen-
taþiei tehnico-economice în faza DALI, pre-
cum ºi a indicatorilor tehnico-economici pen-
tru obiectivul de investiþii Eficientizare ener-
geticã prin reabilitarea ºi consolidarea
clãdirilor rezidenþiale din Oraºul Pucioasa,
strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3,
Oraº Pucioasa, judeþul Dâmboviþa ºi HCL nr.
132/20.07.2017 privind aprobarea proiectului
Eficientizare energeticã prin reabilitarea ºi
consolidarea clãdirilor rezidenþiale din Oraºul
Pucioasa, strada Avram Iancu, Bloc 1, Bloc
2, Bloc 3, Oraº Pucioasa, judeþul Dâmboviþa,
în conformitate cu ultima formã a bugetului
rezultat în urma etapei de evaluare ºi
selecþie.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea documentaþiei tehni-

co-economice în faza DALI, precum ºi a indi-
catorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiþii Eficientizare energeticã prin
reabilitarea ºi consolidarea clãdirilor rezi-
denþiale din Oraºul Pucioasa, strada Avram
Iancu, Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, oraºul
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

ºedinþã dde îîndatã 
din 006.10.2017 -

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea încheierii unui acord

de parteneriat între Oraºul Pucioasa ºi
Asociaþia Drept – Drepturi, Respect,
Educaþie pentru toþi.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea revocãrii HCL nr.

181/31.08.2017 privind aprobarea încheierii
unui acord de parteneriat între Oraº
Pucioasa ºi Asociaþia Drept – Drepturi,
Respect, Educaþie pentru toþi.

HHOOTTÃÃRRÂÂRREE
Privind: Aprobarea trecerii din Inventarul

domeniului privat al unitãþii administrativ-teri-
toriale Oraºul Pucioasa în Inventarul dome-
niului public al unitãþii administrativ-teritoriale
Oraºul Pucioasa a cinci terenuri situate în
Oraºul Pucioasa, zona lunca râului Ialomiþa.

NNAAªªTTEERRII
DRAGHICI MARIA-ªTEFANIA –

11.10.2017,  STANCIU ªTEFANIA-MARIA –
14.08.2015 (ACT TRASNCRIS), VLÃDOIU
ANDREEA-MIHAELA – 22.10.2017, 
RIZESCU ANTONIO-CRISTIAN –
19.06.2016.

LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CCÃÃSSÃÃTTOORRIIII
POPA CONSTANTIN-EVELIN ªI VASILE

ANA-LUIZA -6.10.2017, ÞURCANU ADRIAN
ªI ULEIA MÃDÃLINA -ANDREEA-
7.10.2017, NEACªA ADRIAN -CIPRIAN ªI
TUDORACHE MIHAELA-MÃDÃLINA –
7.10.2017, VOICU IONUÞ-CEZAR ªI
VÃDUVA GHEORGHIÞA-ADRIANA-
14.10.2017, RÃDULESCU MIRCEA ªI 

VARTIC ALEXANDRINA- 20.10.2017.
LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ’’!

DDEECCEESSEE
ªTEFAN GHEORGHE – 81 ANI, ILIOIU

FLORIAN – 71 ANI, POPESCU MARIA – 89
ANI, DUCA GHEORGHE – 49 ANI, ILIOIU
OLIMPIA – 73 ANI, OANCEA NICOLAE – 92
ANI, DUDU LILIANA- 50 ANI, JURCA IOAN

– 82 ANI, BÃDIÞOAIA ION – 89 ANI,
ALEXANDRESCU NICOLAE – 67 ANI,
BANU POMPILIU – 87 ANI, BADEA ANA-
MARIANA – 75 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

ÎNTOCMIT,
Inspector  stare civilã,

Jeculescu Raluca

BBIIRROOUU SSTTAARREE CCIIVVIILLÃÃ OOCCTTOOMMBBRRIIEE 22001177
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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 uti-
lizarea focului deschis în zonele de
agrement ºi în gospodãriile populaþiei
se face numai în locuri amenajate, în
condiþii ºi la distanþe care sã nu per-
mitã propagarea focului la construcþii,
depozite, culturi agricole, pãduri,
plantaþii sau la alte vecinãtãþi.

● Arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deºeurilor ºi a altor mate-
riale combustibile se face în locuri
special amenajate (crematorii) ori pe
terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor
ce se impun pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi, asi-
gurându-se supravegherea perma-
nentã 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 cas-
nic se pãstreazã numai în ambalaje
metalice special destinate, închise
ermetic, în locuri protejate ºi fãrã a se
depãºi cantitãþile admise prin regle-
mentãri (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 sub-
stanþele  combustibile se amplaseazã
la distanþã de siguranþã faþã de surse-
le 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 mar-
cate, încât sã asigure evacuarea per-
soanelor, precum ºi circulaþia ºi ori-
entarea rapidã a forþelor de inter-
venþie. Traseele destinate forþelor de
intervenþie trebuie sã asigure circu-
laþia personalului de intervenþie ºi sã
fie prevãzute cu iluminat corespunzã-
tor.

● Cãile de acces ºi de circulaþie
vor fi dimensionate pentru autove-
hicule 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 si-
guranþã: 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 limi-
ta proprietãþii îngrãditã sau nu, va fi
de 1,90 metri.

● Sobele cu acumulare de cãl-
durã vor fi prevãzute cu fundaþii pro-
prii 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 cãl-
durã va fi înlocuitã cu o zidãrie din
materiale incombustibile, care va
depãºi marginile sobei cu 50 cm.
Dacã aceastã soluþie nu este posi-
bilã, se va asigura o distanþã de 50
cm între sobã ºi pereþii combustibili
neprotejaþi  sau 38 cm faþã de cei pro-
tejaþi 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 cãl-
durã (metalice, maºini de gãtit) vor fi
utilizate numai la încãlzirea încãpe-
rilor cu pereþi ºi plafoane incom-
bustibile, în încãperile de locuit cu
respectarea urmãtoarelor prevederi:

-sobele fãrã acumulare de cãl-
durã 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, posta-
mentul 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 po-
pulaþiei 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 corespun-
zãtor faþã de elementele combustibile
ale clãdirilor;

-pe timpul funcþionãrii sobelor,
uºiþele de alimentare se menþin
închise;

-se va evita aprinderea focului uti-
lizând benzina,petrol sau alte lichide
inflamabile;

-lãsarea fãrã supraveghere a
sobelor sau suprasolicitarea lor ter-
micã 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 com-
bustibile 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 ele-
mentele combustibile ale planºeului;

-între zidãria coºului ºi ele-
mentele planºeului se introduce un
strat de azbest sau douã straturi de
pâslã îmbibatã cu argilã;

-pardoseala sau umplutura com-
bustibilã 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 dis-
tanþa cerutã;

-coºurile de fum practicate în
pereþii combustibili vor avea zidãria
îngroºatã, astfel încât distanþa dintre
canalul de fum ºi elementele com-
bustibile 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 la-
teralã 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 exte-
rioarã a canalelor de racordare ºi
planºeu sau pardoseli combustibile,
sã fie de minimum 0,50 m dacã aces-
tea sunt neprotejate respectiv 0,38m
dacã acestea sunt protejate;

-la clãdirile cu învelitori com-
bustibile, 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 peri-
col 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 com-
bustibil gazos se vor respecta urmã-
toarele:

-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 defi-
cienþele care au provocat scurgerile
de gaze;

-oprirea funcþionãrii sobelor ali-
mentate cu gaze se va face
închizând robinetul de serviciu, robi-
netul 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 pro-
tecþie;

-racordarea aparatelor ºi
mijloacelor de încãlzire direct, fãrã
reductor de presiune;

-amplasarea buteliilor în
apropierea surselor de radiaþii ter-
mice intense;

-utilizarea buteliilor cu gaze
lichefiate în subsolul clãdirilor; trans-
portarea, manipularea sau folosirea
buteliilor în altã poziþie decât cea ver-
ticalã, rãsturnarea, lovirea lor, etc.;

-folosirea în stare defectã a buteli-
ilor 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 materi-
ale combustibile sau explozive.
Buteliile pline vor fi periodic contro-
late spre a se constata dacã robi-
netele lor sunt bine închise.

● Reguli de prevenire ºi stingere
a incendiilor la exploatarea instalaþi-
ilor 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 sigu-
ranþelor 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, ilumina-
tul realizându-se cu corpuri de ilumi-
nat 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 afumãto-
rilor 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 incendi-
ilor la folosirea bucãtãriilor de varã,
cuptoarelor ºi maºinilor de gãtit:

-se interzice instalarea cup-
toarelor, 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 exte-
rioarã a burlanului ºi elementele
combustibile precum ºi prin îmbrã-
carea 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.

CCAADDRRUU  TTEEHHNNIICC  PP..SS..II  ..
NNÃÃSSTTAASSEE  CCOORRNNEEL
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Centrul Cultural European Pucioasa ºi
Primãria Oraºului Pucioasa au organizat
Concertul folk aniversar Poesis 40!
Evenimentul a avut loc miercuri, 8 Noiembrie
2017, ora 19.00, la Centrul Cultural
European Pucioasa. Poesis este unul dintre
cele mai reprezentative proiecte din muzica
folk, reunit pentru a sãrbãtori 40 de ani de la
debut. În lunga sa istorie, formaþia a lansat
nepieritoare melodii precum ”Cântec ºoptit”,
„Aiurit ºi aburit” ori ”Odatã am ucis o vrabie”.
Marius Baþu ºi Eugen Baboi au cinstit astfel
numele lui Adrian Pãunescu, la 7 ani de la
dispariþia acestuia, omul în umbra cãruia
duo-ul a devenit un reper al muzicii de cali-
tate. Evenimentul a fost unul extrem de bine
primit de cãtre publicul din Pucioasa, care 
s-a bucurat din plin de clipele de relaxare,
petrecute într-o atmosferã de poveste!

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

Violenþa în familie reprezintã orice agre-
siune fizicã, psihicã, verbalã, sexualã sau
economicã, sãvârºitã cu intenþie de cãtre un
membru al familiei, împotriva altui membru
al aceleiaºi familii.

Ea nu se manifestã într-un episod izolat,
ci se repetã atunci când nu se iau mãsuri.

Violenþa în familie este prevãzutã ca
infracþiune în Codul Penal.

Violenþa în cuplu NU:
-apare din cauza stresului de la serviciu

ºi nu este o urmare fireascã a unor
neînþelegeri în familie;

-dispare dacã nu se iau mãsuri împotriva
agresorului;

-poate fi motivatã de comportamentul
victimei. Numai agresorul este vinovat de
abuz.

-este o chestiune privatã. Victima are
dreptul sã fie informatã ºi ajutatã la nevoie.

Atunci când izbucneºte un episod cu vio-
lenþe fizice:

-sunã imediat la 112 când eºti în pericol!
-când nu poþi sã fugi din casã, încearcã

sã te închizi într-o camerã cu un telefon ºi sã
suni la poliþie! Dacã nu ai apucat sã iei un
telefon mobil cu tine, strigã tare ca sã te
audã vecinii sau deschide geamul ºi cere
ajutor.

-Nu te adãposti în bucãtãrie! Acolo sunt
cuþite ºi alte obiecte cu care agresorul te
poate rãni.

-Dacã nu reuºit sã scapi de el, încearcã
sã-þi protejezi de lovituri cele mai sensibile
pãrþi ale corpului – faþa ºi capul.

-Spune-le copiilor sã se încuie într-o
camerã sau sã fugã la vecini/rude de
încredere.

Dupã producerea unei agresiuni:
-Pentru siguranþa ta, pãrãseºte domiciliul

dacã agresorul încã mai este în casã sau
bãnuieºti cã se întoarce. Aºteaptã afarã, într-
un loc sigur, pânã ajunge poliþia.

-Dacã nu poþi ieºi din casã sau sã te
deplasezi pentru îngrijiri medicale/plângere
la poliþie, sunã la 112 ºi vei fi ajutatã de
urgenþã.

-În cazul în care eºti rãnitã, nu ezita sã
mergi la spital pentru un consult medical.
Spune-le doctorilor ce ai pãþit. Leziunile
interne se pot agrava dacã nu le tratezi ºi îþi
pui viaþa în pericol.

-Pânã cerceteazã poliþia locul unde ai
fost agresatã, nu atinge nici un obiect din
acea zonã. Astfel, se vor pãstra toate pro-
bele ºi poziþia lor în camerã: obiecte sparte,
haine rupte, lucruri trântite, pete, amprente
etc.

CCeerree  uunn  oorrddiinn  ddee  pprrootteeccþþiiee
Durata mãsurilor de protecþie dispuse de

instanþa de judecatã nu poate depãºi ºase
luni de la data intrãrii în vigoare a ordinului
de protecþie.

Ordinul se emite în maxim 72 de ore de
la momentul înregistrãrii cererii.

Competenþa de emitere a ordinului de
protecþie aparþine judecãtoriei în a cãrei razã

teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa vic-
tima.

Titularul cererii de emitere a unui astfel
de ordin este însãþi victima. Cererea poate fi
introdusã personal sau prin reprezentant
legal ºi este scutitã de taxa de timbru judi-
ciar.

Sunt acceptate ºi probe audio, cu
condiþia ca acestea sã fie însoþite de tran-
scrierea înregistrãrii.

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
217/2003 ”persoana a cãrei viaþã, integritate
fizicã sau psihicã ori libertate este pusã în
pericol printr-un act de violenþã din partea
unui membru al familiei poate solicita
instanþei ca, în scopul înlãturãrii stãrii de
pericol, sã emitã un ordin de protecþie”, prin
care sã se dispunã, cu caracter provizoriu,
una sau mai multe dintre mãsurile, obligaþiile
sau interdicþiile indicate expres prin lege.
Între aceste mãsuri se numãrã:

evacuarea temporarã a agresorului din
locuinþa familiei, indiferent dacã acesta este
titularul dreptului de proprietate;

reintegrarea victimei ºi, dupã caz, a copi-
ilor, în locuinþa familiei;

limitarea dreptului de folosinþã al agre-
sorului numai asupra unei pãrþi a locuinþei
comune atunci când aceasta poate fi astfel
partajatã încât agresorul sã nu vinã în con-
tact cu victima;

obligarea agresorului la pãstrarea unei
distanþe minime determinate faþã de victimã,
faþã de copiii acesteia sau faþã de alte rude
ale acesteia ori faþã de reºedinþa, locul de
muncã sau unitatea de învãþãmânt a per-
soanei protejate;

interdicþia pentru agresor de a se
deplasa în anumite localitãþi sau zone deter-
minate pe care persoana protejatã le
frecventeazã sau le viziteazã periodic;

interzicerea oricãrui contact, inclusiv
telefonic, prin corespondenþã sau în orice alt
mod, cu victima;

obligarea agresorului de a preda poliþiei
armele deþinute;

încredinþarea copiilor minori sau sta-
bilirea reºedinþei acestora.

Pin hotãrârea prin care se emite ordinul
de protecþie, instanþa poate dispune ºi cu
privire la alte mãsuri:

-ca agresorul sã suporte ºi contrava-
loarea chiriei ºi/sau a întreþinerii pentru
locuinþa temporarã unde victima, copiii
minori sau alþi membri de familie locuiesc
sau urmeazã sã locuiascã din cauza imposi-
bilitãþii de a  rãmâne în locuinþa familialã;

-obligarea agresorului sã urmeze con-
siliere psihologicã, psihoterapie;

-poate recomanda luarea unor mãsuri de
control, efectuarea unui tratament ori a unor
forme de îngrijire, în special în scopul dezin-
toxicãrii.

ªªeeffuull  PPoolliiþþiieeii  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa
CCoommiissaarr  ªªeeff  ddee  PPoolliiþþiiee  LLUUPPUU  VVLLAADD

Concert eextraordinar
Poesis 440 –– PPucioasa!

Ce îînseamnã 
violenþa îîn ffamilie?

Negresã dde ppost ccu nnuci
IInnggrreeddiieennttee  ppeennttrruu  1100  ppoorrþþiiii::

● 100 g zahãr tos 
● 350 g gem de fructe de pãdure 
● 300 ml apã mineralã 
● 150 ml ulei 
● 100 g nucã 
● 50 g cacao 
● 500 g fãinã 
● 1 plic praf de copt 
● 1 linguriþã bicarbonat 
● 3 linguri fresh de lãmâie 
● 1 linguriþã esenþã de rom 
● un praf de sare 
● 1 linguriþã scorþiºoarã 
● ½ linguriþã nucºoarã 
● 1 buc pãstaie de vanilie 

GGllaazzuurraa::  
● 50 ml apã 
● 50 g zahãr 
● 30 g cacao 
● 1 lingurã ulei 

MMoodd ddee pprreeppaarraarree::
Amestecã într-un bol dulceaþa de viºine, apa mineralã ºi zahãrul ºi omogenizeazã pânã

ce zahãrul este topit. Adaugã uleiul, esenþa de rom ºi un praf de sare. Stinge bicarbonatul
cu zeama de lãmâie ºi adaugã-l în bol. Pune seminþele de la pãstaia de vanilie. Amestecã
praful de copt cu fãina, cacao, scorþiºoara ºi nucºoara pune-o treptat peste compoziþie.
Omogenizeazã pânã obþii consistenta aluatului de chec. Adaugã la final nuca tocatã mãrunt.
Tapeteazã o tavã dreptunghiularã cu hârtie de copt ºi toarnã compoziþia. Coace negresa în
cuptorul preîncãlzit la 170 de grade C, cam 40 de minute, pânã trece testul scobitorii.
Între timp, preparã glazura: amestecã zahãrul cu cacao, apa ºi uleiul ºi fierbe compoziþia
câteva minute. Scoate prãjitura din cuptor ºi las-o puþin la rãcit, porþioneaz-o, apoi toarnã
deasupra glazura caldã ºi decoreazã cu nuca mãcinatã.

PPooffttãã  bbuunnãã!!  

În prima zi de miercuri
a fiecãrei luni, în interva-
lul orar 10.00-11.00, pen-
tru pregãtirea populaþiei
prin cunoaºterea sem-
nificaþiei semnalului de
alarmare, Inspectoratul
General pentru Situaþii
de Urgenþã organizeazã
ºi desfãºoarã antrena-
mente/exerciþii pentru
verificarea funcþionãrii
sirenelor de alarmare
publicã, prin acþionarea
acestora.

SSttiimmaaþþii cceettããþþeennii,, 
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Miercuri, 1 Noiembrie 2017, s-a
semnat contractul de finanþare pen-
tru proiectul ””DDEEZZVVOOLLTTAARREEAA
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRIIII  TTUURRIISSTTIICCEE
ÎÎNN  SSTTAAÞÞIIUUNNEEAA  BBAALLNNEEOO--
CCLLIIMMAATTIICCÃÃ  OORRAAªªUULL
PPUUCCIIOOAASSAA””!

Proiectul îºi propune sã pro-
moveze combinarea turismului bal-
near tradiþional cu turismul de well-
ness, astfel încât, treptat, sã fie
incluse noi posibilitãþi de petrecere
a timpului liber în staþiune, prin
plimbãri pe strãzile reabilitate/mo-
dernizate, odihnã ºi joacã (pentru
copii) în douã grãdini nou create,
de unde pot admira staþiunea în
ansamblul ei, odihnã, joacã (pentru
copii) ºi activitãþi de tip sportiv (cu
aparate pentru fitness), precum ºi
plimbãri de agrement cu un autove-
hicul rutier tip „trenuleþ”, pentru
atragerea turiºtilor ºi pentru seg-
mentul de sãnãtate ºi relaxare, va-
lorificându-se astfel bioclimatul „de
cruþare” (cum este numit în limbaj
de specialitate) al staþiunii, biocli-
mat benefic persoanelor cu rezerve
funcþionale epuizate, conva-
lescenþilor, hiperreactivilor, per-
soanelor cu boli nervoase, reuma-
tice sau pulmonare etc.

Ca urmare a investiþiei, turiºtii
nu vor mai fi priviþi ca niºte „clienþi”,
ci vor fi reconsideraþi ca fiind
„oaspeþi” ai acestei staþiuni de
renume naþional, acesta fiind un
prim pas spre viitor, pe termen
lung, cãtre afirmarea staþiunii ºi pe
plan internaþional.

Toate acestea sunt însoþite de o
campanie de marketing ºi pro-
movare turisticã, menitã sã con-

tribuie la informarea potenþialilor
vizitatori ai staþiunii despre noile
posibilitãþi de petrecere a timpului
liber în staþiunea Pucioasa.

Obiectivul general al proiectului
este creºterea numãrului de vizita-
tori (numãr vizite/an) în staþiunea
turisticã balneoclimaticã Pucioasa
cu peste 20% faþã de anul 2015, ca
urmare a implementãrii proiectului,
în termen de 5 ani de la finalizarea
investiþiei.

”Primul nostru succes adevãrat! 
Dovada faptului cã atunci când pui
suflet, totul este posibil!!!

Astãzi, 1 Noiembrie 2018, la
sediul Primãriei Pucioasa, împre-
unã cu dl director ADR SUD
Muntenia, dl Liviu Muºat, în

prezenþa colegilor consilieri, a se-
natorului Adrian Þuþuianu, a de-
putaþilor Cornel ªtefan ºi Oana
Vlãducã, a preºedintelui CJD –
Sandu Oprea ºi a vicepreºedintelui
CJD – Alin Manole am semnat con-
tractul de finanþare pentru proiectul
”Dezvoltarea infrastructurii turistice
în staþiunea Balneoclimaticã Oraºul
Pucioasa”, primul nostru proiect
european, depus pe POR, AXA pri-
oritarã 7.1, în valoare de
21.429.171 lei!

Acest proiect înseamnã reabil-
itarea a 9 strãzi importante
(cartierul Pucioasa Sat, str.
Carierei, str. Libertãþii, b-dul Gãrii,
Aleea Ardealului, str. Avram Iancu,
str. 1 Decembrie 1918, str. Dacia,

str. Stadionului), realizarea a douã
parcuri ºi achiziþionarea unui
trenuleþ rutier.

Au trecut 11 luni de la
depunerea acestui proiect ce a
obþinut 91,4 puncte (un punctaj
extraordinar), însã satisfacþia este
pe mãsura aºteptãrilor!!!

Urmeazã o perioadã ºi mai difi-
cilã, aceea a implementãrii proiec-
tului, dar sunt sigur cã rezultatul va
fi cel aºteptat!

Le mulþumesc tuturor celor
implicaþi în acest proiect, dar cel
mai mult vreau sã le mulþumesc

cetãþenilor care au avut încredere
în noi  ºi s-au înarmat cu multã rãb-
dare!

Aceastã victorie este a noastrã,
a tuturor!

În plus, am convingerea cã
acelaºi rezultat îl vom avea ºi la
celelalte 7 proiecte depuse pe
POR!”,  a declarat primarul
Oraºului Pucioasa, Constantin
Ana.

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

CCuurriioozziittããþþii  ddeesspprree  ccoorrppuull  uummaann::
1. Inimile femeilor bat mai repede decât

ale bãrbaþilor.
2. Ovarele conþin peste 500.000 de

ovule, dar numai aproximativ 400 pot fi ferti-
lizate pentru a da viaþã.

3. Transpiraþia este inodorã.
4. Fãrã salivã nu putem simþi gustul.
5. Nasul uman poate simþi un trilion de

mirosuri diferite.
6. Pãrul facial creºte mai repede decât în

orice altã zonã de pe corp.
7. Organismul uman conþine suficient fier

pentru a face un cui de metal de 3 cen-
timetri.

8. Persoanele care au pãr excesiv pe
corp sunt considerate mai inteligente.

9. Urechile ºi nasul continuã sã creascã
pe mãsurã ce înaintãm în vârstã.

10. Fiecare persoanã are o amprentã
diferitã a limbii.

11. Creierul uman produce energie sufi-
cientã pentru alimentarea unui bec de
dimensiuni mici.

12. Persoanele cu ochi albaºtri au mai
multã rezistenþã la alcool.

13. Dacã ochiul uman ar fi un aparat de
fotografiat, ar avea o camerã de 576
megapixeli.

13. Creierul foloseºte 20% din oxigenul ºi
sângele din corp.

14. Oasele sunt compuse din 31% apã.
15. Ritmul cardiac imitã muzica pe care o

ascultãm.
16. În fiecare zi, inima produce suficientã

energie cât pentru a conduce un camion pe
o distanþã de 32 de kilometri.

17. Mai puþin de ºapte ore de somn pe zi
reduc speranþa de viaþã.

18. Muºchii oculari se contractã de
100.000 de ori pe zi.

19. Cu cât nivelul de inteligenþã este mai
mare, cu atât mai mult ar trebui sã visezi.

20. Corpul uman poate distinge pânã la
zece milioane de culori.

21. Ne petrecem aproximativ 10% din
timp cu ochii închiºi sau clipind.

22. Inima umanã poate bate chiar ºi atun-
ci când este scoasã din organism.

23. Dupã fiecare masã copioasã, auzul
uman este slãbit.

OOrriizzoonnttaall

Protejeazã.
Reclamat.
Stradã la sat.
Se pune deasupra paharului.
Adverb care indicã necesitatea opririi.

VVeerrttiiccaall

A lua în mânã.
Castel.
Ajutã la zbor.
Pierdut.
A lovi.

Rebus

LLaa PPuucciiooaassaa ss-aa sseemmnnaatt ccoonnttrraaccttuull 
ddee ffiinnaannþþaarree ppeennttrruu uunn pprrooiieecctt ccuu vvaallooaarree 

ddee ppeessttee 2211 mmiilliiooaannee lleeii!!
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În perioada  02 – 08  noiembrie 2017,  o
echipa formatã din ºase cadre didactice de la
Liceul Tehnologic   Pucioasa a participat  la
un stagiu de ,,Job shadowing” în Marea
Britanie, în cadrul proiectului Erasmus +
,,Dobândire de euro-competenþe profesio-
nale noi pentru elevi ºi profesori VET” –
COMPVET , pe care liceul nostru îl
deruleazã pe parcursul a doi ani, începând
cu septembrie 2017. Stagiul a constat în
activitãþi de observare a modului de
desfãºurare a stagiilor de pregãtire practicã ,
schimburi de experienþe didactice,
cunoaºterea de  strategii ºi metode didactice
europene bazate pe tehnici informatice, etc.

În cadrul programului au fost
cuprinse activitãþi diverse, structurate dupã
cum urmeazã :

Asistenþe  în cadrul ºedinþei sãptãmânale
a echipei operaþionale privind stagiile de
practicã numite „Work placement Meeting”,
care au avut în vedere  identificarea  exem-
plelor de bune practici privind organizarea ºi
planificarea stagiilor de practicã, comuni-
carea cu  elevii ºi cu agenþii economici în
vederea organizãrii stagiilor;

Ateliere de lucru  în cadrul cãrora au fost
realizate  analiza SWOT  privind dotarea la-
boratoarelor ºi a mijloacelor materiale exis-
tente ºi un plan de masuri în vederea adap-
tãrii auxiliarelor curriculare la învãþãmântul
profesional din liceul nostru ºi schiþe de CDL-
uri, scenarii didactice;

Dezbateri cu privire la activitãþile obser-
vate în timpul zilei, a modului de organizare
ºi realizare a activitãþilor comune pentru
formabili, a procesului de înregistrare a par-
ticipanþilor la stagii ºi de repartizare a aces-
tora la agenþii economici;

Perioade de observare a orelor iniþiale de
instruire practicã, în Tellus Education Group,
pentru participanþii la stagiile de practicã;

Mese rotunde cu reprezentanþi ai
partenerului, pe teme care au vizat
realizarea instruirii în cadrul modulului

ECVET „Responsible work practice” ºi dis-
cuþii asupra modalitãþii în care se pot
echivala competenþele dobândite în
România , realizarea unui rezumat al “celor
mai bune practici” ale unui furnizor edu-
caþional .

La finalul evenimentului de formare a
cadrelor didactice, într-un cadru festiv la care
au participat ºi reprezentanþi ai agenþilor eco-
nomici ºi elevi aflaþi în stagii de practicã, toþi
participanþii au primit diplome, certificate ºi
aplauze pentru munca depusã.

Proiectul  va continua cu stagii de prac-
ticã de câte 3 sãptãmâni pentru elevii de la
Confecþii textile  în Italia, Turism în Polonia ºi
Alimentaþie publicã în Spania.
Feedback-ul constructiv oferit pe parcursul
celor 5 zile de formare evidenþiazã eficienþa
stagiului, calitatea instruirii ºi a materialelor
oferite, atmosfera de lucru ºi beneficiile
parteneriatului.

Mulþumim partenerului de proiect, Tellus
Education Group din Marea Britanie, pentru
profesionalism, ospitalitate ºi prietenie, con-

tribuind astfel la reuºita stagiilor din cadrul
parteneriatului.

DDiirreeccttoorr  LLiicceeuull  TTeehhnnoollooggiicc  PPuucciiooaassaa,,
LLaauurreennþþiiaa  AARRJJAANN

PPrreecciizzaarree:: Acest proiect a primit finanþare
din partea Uniunii Europene. Articolul acesta
reflectã numai punctul de vedere al autorului,
iar Agenþia Naþionalã ºi Comisia Europeanã
nu sunt responsabile pentru nicio utilizare
care poate fi datã informaþiilor respective.

În perioada 29-30
Noiembrie 2017, Clubul
Copiilor “Nicolae Mateescu”,
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dâmboviþa,
Primãria ºi Consiliul Local
Pucioasa, în parteneriat cu
Centrul Cultural European au
organizat la Pucioasa FES-
TIVALUL NAÞIONAL DE
MUZICÃ “STELUÞELE
PUCIOASEI” - Ediþia a XV-a.

Festivalul NNaþional dde MMuzicã 
“Steluþele PPucioasei”  - eediþia aa XXV-aa

Experienþe eeuropene ppentru
profesorii dde ddiscipline ttehnice
din  LLiceul TTehnologic PPucioasa
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În luna octombrie, Primãria Oraºului
Pucioasa ºi Centrul Cultural European
Pucioasa au organizat a doua ediþie e eveni-
mentului ZILELE TOAMNEI!

În Piaþa Centralã a oraºului, oamenii au
fost aºteptaþi cu produse tradiþionale pentru

toate gusturile (murãturi, legume, fructe,
must, vin) ºi preþuri pentru toate buzunarele!

Atmosfera a fost întreþinutã de Ansamblul
”Junii Valahi”, Elena Soare ºi Zavera.

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

Primãria Pucioasa este prima
care a implementat platforma
Romania Transparentã!

Acum poþi sã dai notã primaru-
lui ºi primãriei, sã votezi proiectele
importante la nivelul comunitãþii,
sã faci recomandãri autoritãþilor
locale ºi sã vezi evenimentele
organizate de primãrie.

Intra pe www.romaniatrans-
parenta.ro sau downloadeazã
gratuit aplicaþia (Romania
Transparenta) de pe App Store
sau Google Play.

Zilele TToamnei ––
sãrbãtoare 

pentru PPucioasa!

Pucioasa aa iimplementat 
platforma RRomânia TTransparentã!

Stimaþi ccetãþeni 
ai OOraºului PPucioasa, 

SC SServicii
Comunitare 
de UUtilitãþi

Publice
Pucioasa SSCUP
SRL aangajeazã

”ºofer 
autocamion/

maºinã 
de mmare ttonaj”!

Informaþii ssuplimentare sse ppot
obþine lla ttelefon 00764 7796 7755.
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Cu ocazia Târgului de Turism al
României, desfãºurat la Bucureºti, în perioa-
da 16-19 Noiembrie 2017, Oraºul Pucioasa a
fost promovat prin acþiunea iniþiatã de
Asociaþia Naþionalã a Staþiunilor Balneare ºi
Balneoclimatice din România, a cãrei scop
este promovarea turismului balnear.

Prezent la TTR, Bucureºti, 2017, primarul
Constantin Ana susþine întreaga activitate de
promovare a CNIPT Pucioasa.

Prin acest eveniment, vizitatorii au putut
lua cunoºtinþã de locaþia oraºului Pucioasa ºi
au aflat despre efectele curative pe care
apele sulfuroase din zonã le au.

Au fost distribuite pliante de prezentare a
staþiunii de la poalele dealului Patrana, CD-
uri cu videoclipul de promovare, magneþi -
materiale realizate de Centrul Naþional de

Informare ºi Promovare Turisticã Pucioasa,
dar ºi monografia oraºului.

Participarea la acest tip de eveniment
este una necesarã pentru promovarea cât
mai activã a zonei, astfel încât prezenþa cu
stand a CNIPT Pucioasa ºi UAT Pucioasa
reprezintã o prioritate pentru anul 2018.

Totodatã, sfãtuim iubitorii de cãlãtorii sã
participe  la astfel de târguri, unde pot bene-
ficia de o informare de specialitate ºi de
oferte avantajoase, atât de pe piaþa internã,
cât ºi de pe cea externã.

Ne vedem la Târgul de Turism al
României, Bucureºti, ediþia de primãvarã,
22-25 Februarie 2018!

AAnnccaa  DDiiaaccoonneessccuu,,  
DDiirr..  CCNNIIPPTT  PPuucciiooaassaa

Primãria Pucioasa, Consiliul Local ºi
Centrul Cultural European Pucioasa au
organizat concertul extraordinar SWING
SHOUTERS FRANCE, în data de 18
Octombrie 2017.

Evenimentul ce a avut loc la Centrul
Cultural European Pucioasa a deschis
Turneul trupei franceze în România.

Proiectul Swing Shouters  reprezintã
un cvintet energic, care încorporeazã
cele mai importante standarde ale jazz-
ului ºi swing-ului anilor ’30-’40, apreciat
de iubitorii genului.

Cu ocazia evenimentului a fost lansat
la Pucioasa ºi noul album al trupei Swing
Shouters France, ce a putut fi achiziþio-
nat din foaierul Centrului Cultural
European Pucioasa!

AAlleexxaannddrraa  RRiizzeeaa

Trupa ffrancezã SSWING SSHOUTERS
a ffost pprezentã lla PPucioasa!

Oraºul PPucioasa –– pprezent
la TTTR, BBucureºti, 22017


