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Crãciunul, sãrbãtoarea
naºterii lui Iisus

Sfintele sãrbãtori de iarnã au sosit,
iar Anul Nou bate la uºã!
Vã dorim sã aveþi un Crãciun liniºtit, înconjuraþi de
cei dragi! Cu prilejul Sãrbãtorii Naºterii Domnului,
vã adresãm cele mai calde urãri de sãnãtate ºi fie
ca frumuseþea acestor sãrbãtori sã vã pãtrundã în
case ºi în suflete! Sã petreceþi clipe fericite alãturi
de familie, sã împãrþiþi momente speciale ºi sã
preþuiþi fiecare
secundã a vieþii!
Prima zi din Noul An sã ne gãseascã mai buni,
mai puternici, de ce nu mai indulgenþi ºi rãbdãtori
unii cu alþii, dar mai exigenþi cu noi înºine
ºi mai veseli!
La Mulþi Ani cu sãnãtate ºi la multe gânduri bune!
Un An Nou plin de împliniri! Fie ca bucuria ºi
liniºtea aduse de sfintele sãrbãtori de iarnã sã vã
însoþeascã pe tot parcursul anului ce va urma!
CRÃCIUN FERICIT ºi LA MULÞI ANI!
Ing. Constantin Emilian Ana,
Primarul Oraºului Pucioasa

Moº Crãciun vã aºteaptã scrisorile!
cã voi sosi la garã cu
Sãgeata
Albastrã,
iar
deplasarea spre Parcul
Central, unde mã voi întâlni
cu copiii, se va face într-o
caleaºcã frumos împodobitã
ºi voi avea alãturi de mine
Crãciuniþa ºi câþiva elfi.

Cea
mai
frumoasã
perioadã din an a sosit!
Pentru luna Decembrie,
Primãria, Consiliul Local ºi
Centrul Cultural European
Pucioasa
pregãtesc
nenumãrate surprize! Cea
mai aºteptatã de cãtre copii
este sosirea lui Moº
Crãciun! Moºul va sosi în
data de 22 Decembrie, ora
17.15, cu Sãgeata Albastrã
la Gara din Pucioasa ºi va
poposi în oraºul nostru,
unde va da celor mici daruri.

Ce surprize pregãtiþi pen tru acest an?
În primul rând spaþiul
amenajat în care copiii pot
veni sã vadã cum aratã casa
în care eu locuiesc, biroul la
care pot sã scrie ºi sã lase o
scrisoare cu dorinþele lor,
dar ºi spectacolele pe care
în toatã perioada de pânã la
sosirea mea se desfãºoarã
la Pucioasa fac parte dintre
surprizele pe care le
pregãtesc. Vã mai pot spune

Cât veþi rãmâne în
Pucioasa ºi unde vã gãsesc
copiii cuminþi?
Prea mult timp nu pot
rãmâne în fiecare zonã, pentru cã sunt aºteptat în toate
oraºele
lumii,
dar
la
Pucioasa voi fi pe data de 22
decembrie ºi nu voi pleca
pânã nu vor primi toþi copiii
cuminþi cadouri, iar în seara
de 24 spre 25 decembrie, eu
cu spiriduºii mei am sã ajung
în fiecare casã, unde sunt
copii cuminþi.
Aveþi un mesaj pentru
copiii, pãrinþii ºi bunicii din
Pucioasa?
Dorinþa mea este ca toþi
copiii sã devinã prieteni, sã
se ajute unul pe altul, sã se

susþinã dacã au probleme,
sã fie cuminþi ºi sã asculte
de pãrinþi. Pãrinþilor ºi bunicilor le doresc multã putere,
sãnãtate ºi rãbdare pentru a

depãºi toate obstacolele
vieþii. Vã doresc tuturor un
Crãciun fericit ºi un An Nou
cu împliniri! Abia aºtept sã
ne întâlnim!

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.

Împreunã,
sã ne bucurãm
de sãrbãtori
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Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
- ºedinþã ordinarã din 29.11.2017 -

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Casarea unor mijloace fixe din
cadrul Spitalului Orãºenesc Pucioasa, conform centralizatorului anexã.

Privind: Aprobarea cheltuielilor aferente
navetei cadrelor didactice ºi personalului
didactic auxiliar.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Cesiunea contractului de
închiriere nr. 457/09.01.2017, de la PFA
GOGOI
COSTEL
la
SC
DALITRANSCOGRUP SRL.

Privind: Aprobarea creditelor de angajament pentru acþiuni multianuale aferente
proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii turistice în staþiunea balneoclimaticã Oraºul
Pucioasa”, SMIS 119643 în perioada 20172021.

HOTÃRÂRE

Privind: Repartizarea a ºapte locuinþe din
fondul locativ de stat.

HOTÃRÂRE

Privind: Rectificarea bugetului local pe
anul 2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Cesionarea contractului de
închiriere pentru cam. 87, bl. 103, str.
Stadionului.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobare Plan Urbanistic de
Detaliu (PUD) – Construire garaj – reparaþii
auto, amplasament situat în oraºul Pucioasa,
str. Carierei, nr. 2G.

HOTÃRÂRE

Publice Pucioasa SCUP S.R.L., societate cu
asociat unic Consiliul Local Pucioasa.

Privind: Aprobarea indicatorilor de performanþã aferenþi contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de iluminat ºi contractului de delegare a gestiunii activitãþilor
specifice de salubrizare a localitãþii (mãturatul, spãlatul, 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

Privind: Revocarea în parte a Hotãrârii
Consiliului Local nr. 57/30.06.2005 ºi darea
în administrare Liceului Tehnologic Pucioasa,
a imobilului denumit Grãdiniþa nr. 7, situatã în
Oraºul Pucioasa, cartier Diaconeºti, precum
ºi a imobilului denumit Grãdiniþa nr. 4 Elena
Mills Constantinescu, situatã în Oraºul
Pucioasa, cartier ?erbãneºti.

HOTÃRÂRE

Privind: Încheierea unui contract de consultanþã, asistenþã ºi reprezentare juridicã a
S.C. Servicii Comunitare de Utilitãþi Publice
Pucioasa SCUP S.R.L. cu Cabinetul
Individual de Avocaturã ”Adrian Chiþescu”, în
perioada 01.11.2017-31.12.2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Transformarea postului ocupat de
funcþionarul public, din cadrul compartimentului Personal, Resurse Umane – Pãtru
Florinela, ca urmare a promovãrii în grad.

HOTÃRÂRE

Privind: Casarea unor mijloace fixe din
patrimoniul UAT Oraºul Pucioasa aflate în
administrarea Companiei de Apã Târgoviºte
Dâmboviþa, a unor mijloace fixe din cadrul
?colii nr. 4 EDC, precum ºi casarea unor
mijloace din cadrul UAT Oraºul Pucioasa,
conform centralizatoarelor anexã.

HOTÃRÂRE

Privind: Rectificarea bugetului local pe
anul 2017.

SPCLEP PUCIOASA
VÃ INFORMEAZÃ!
Documente necesare pentru
Cetaþenii Români cu Domiciliul
în Strãinãtate care doresc sã-ºi
schimbe domiciliul în Romania/
CONF HG 1375/ 2006
Art. 61. - (1) Cetãþenii români cu
domiciliul în strãinãtate care doresc
sã-ºi schimbe domiciliul în România
se prezintã la serviciul public comunitar de evidenþã a persoanelor pe a
cãrui razã teritorialã este situat imobilul unde îºi stabilesc domiciliul,
unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare
a schimbãrii domiciliului din strãinãtate în România, potrivit modelului
prevãzut în anexa nr. 15, împreunã
cu documentele prevãzute la art. 58
lit. c), d), e), f), g), h), i) ºi j),adica
acte stare civila, chitanta ,timbru ,
dovada domiciliu, precum ºi urmãtoarele:
a) paºaportul românesc valabil
sau expirat ori certificatul constatator
privind
dobândirea
cetãþeniei
române, emis de Ministerul Justiþiei
sau de misiunile diplomatice ºi oficiile consulare ale României din
strãinãtate, original ºi copie; pentru
paºaport sunt necesare fila informatizatã ºi filele destinate aplicãrii
vizelor ºi ºtampilelor autoritãþilor de
frontierã, original ºi copie; în situaþia
în care solicitantul nu poate face
dovada cetãþeniei române, i se
elibereazã actul de identitate, numai
dupã ce se atestã de cãtre Direcþia

Generalã de Paºapoarte, la cererea
serviciului public comunitar de evidenþã a persoanelor, faptul cã solicitantul este cetãþean român;
b) actul de identitate ºi/sau
paºaportul, eliberate de autoritãþile
strãine, original ºi copie; pentru
paºaport sunt necesare copii ale filei
informatizate ºi ale filelor destinate
aplicãrii vizelor ºi ºtampilelor
autoritãþilor de frontierã;
c) nu se mai solicita chitanta
pentru restabilire domiciliu.
(2) Certificatele de stare civilã
prezentate de solicitant trebuie sã fie
emise de oficiile de stare civilã
române, iar pentru hotãrârile judecãtoreºti privind statutul civil al titularului, pronunþate în strãinãtate ºi învestite cu formulã executorie, se prezintã copii traduse ºi legalizate.
(3) Solicitanþii a cãror naºtere sau
cãsãtorie nu a fost înregistratã în
registrele de stare civilã române vor
solicita transcrierea certificatelor de
stare civilã obþinute în strãinãtate,
atât pentru ei, cât ºi pentru copiii
minori.
(4) În situaþia în care numai unul
dintre pãrinþi îºi schimbã domiciliul
din strãinãtate în România, împreunã
cu copiii minori, este necesar consimþãmântul celuilalt pãrinte, dat în
formã autenticã la notarul public, sau
copia hotãrârii judecãtoreºti prin care
copiii au fost încredinþaþi pãrintelui
care îºi schimbã domiciliul în
România, situaþie în care se depune
copie a hotãrârii judecãtoreºti

rãmase
definitivã,
irevocabilã,
învestitã cu formulã executorie în
condiþiile prevãzute la alin. (2).
Cu ocazia sfintelor sãrbãtori de
iarnã vã dorim sã aveþi parte numai
de lucruri frumoase, iar fericirea sã
se propãºeascã în sufletele dumneavoastrã ºi a celor ce vã sunt
dragi, de aproape ºi de departe !
LA MULÞI ANI !
Echipa SPCLEP PUCIOASA
Ag ºef principal de poliþie
Emanuel Tohãneanu
Insp Oana-Mihaela Iordache
Insp Lavinia-Maria Olaru

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea modificãrii denumirii
obiectivului de investiþii Proiectare DALI –
Grãdiniþa nr. 1.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea modificãrii Anexei nr. 1
la HCL nr. 237/30.10.2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Completarea Anexei nr. la HCL
nr. 31/23.02.2017 modificatã prin HCL nr.
144/27.07.2017 ºi HCL nr. 152/11.08.2017
referitoare la Stabilirea normativului propriu
de cheltuieli privind consumul lunar de carburanþi pentru autoturisme, maºini ºi utilaje
ce deservesc parcul auto al Primãriei
Pucioasa.

BIROUL VENITURI
VÃ INFORMEAZÃ!
Se cuvine ca la sfârºit de an
sã facem un bilanþ al activitãþii ºi
al rezultatelor obþinute ºi putem
spune cã anul fiscal 2017 a
reprezentat pentru noi, Biroul
Venituri, un an bun în ceea ce
priveºte încasarea impozitelor
ºi taxelor locale, raportat la
prevederile bugetare, însã nu
putem trece cu vederea cã încã
un numãr mare de contribuabili,
în special persoane fizice, figureazã cu debite restante.
Desigur cã am intensificat
mãsurile de executare silitã ºi
putem spune, fãrã lipsã de modestie, cã raportat la resursele
umane existente, ele s-au concretizat nu numai în înfiinþarea
popririlor pe diverse venituri,
peste 600 de popriri, instituirea
sechestrelor, dar ºi finalizarea
acestora prin vânzarea la lici-

taþie publicã a 4 imobile proprietatea contribuabililor ce înregistreazã debite restante la
bugetul local, dintre care 1 imobil proprietatea contribuabili
persoane juridice ºi 3 imobile
proprietatea contribuabili persoane fizice.
Exprimându-ne disponibilitatea ca ºi în anul ce urmeazã,
problemele în materie de taxe ºi
impozite locale sã le putem
rezolva împreunã în litera ºi
spiritul legii, mulþumind tuturor
celor care ºi-au dobândit calitatea de buni contribuabili, vã
urãm un Crãciun fericit ºi un An
nou cu sãnãtate ºi bucurii!
ªEF BIROU VENITURI,
EC. GABRIELA SOLOMON

Buletin de informare
al o raºului

Pucioasa

Mesajul Primarului Oraºului Pucioasa
ing. Constantin Emilian Ana:
”Joi, 23 Noiembrie, la sediul
Ministerului
Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice
ºi Fondurilor Europene, am semnat cele trei Contracte de
finanþare pentru Programul
Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL2), privind dotarea a trei
unitãþi de învãþãmânt din Oraºul
Pucioasa.

Prin acest program ªcoala nr.
4 “Elena Donici Cantacuzino”,
Grãdiniþa nr. 1 “Prichindel” ºi
Grãdiniþa cu program prelungit
nr. 2 primesc 738.454 lei pentru
dotãrile pe care le-au solicitat.
Ne dorim ca aceste investiþii
pe care le vom realiza în cele trei
unitãþi sã le facã învãþarea mai
uºoarã ºi viaþa mai frumoasã

celor peste o mie de copii care le
frecventeazã!
Încercãm, pânã la sfârºitul
acestui an, sã rezolvãm ºi solicitarea de finanþare depusã pentru ªcoala Gimnazialã Mihai
Viteazul! Sunt convins cã atât
elevii, cât ºi cadrele didactice de
aici meritã acelaºi tratament ca ºi
toþi ceilalþi!”

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
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. 27976/28.11.2017
Dosar de executare-18299/13.05.2015

ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
În temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015- privind Codul de procedurã fiscalã, se face cunoscut cã în ziua de 21.12.2017 ora 10.00, la sediul U.A.T. Oraºul Pucioasa din str. Fîntînelor nr.7, judeþul
Dâmboviþa, se vor vinde prin licitaþie publicã, prin prezentare de oferte, bunurile imobile ºi anume:
- teren în suprafaþã de 2042 mp categoria de folosinþã tufãriº - fãrã drum de servitute, 47 mp teren categoria de folosinþã arabil, 61 mp teren categoria de folosinþã livadã ºi 41 mp teren categoria de folosinþã
fâneaþã, situate în intravilanul oraºului Pucioasa, str. Patrana nr. 7, aflate în proprietatea debitoarei S.C.
ENAD CONSTRUCT SRL, CUI- 17955851, cu sediul în oraºul Pucioasa, bd. Trandafirilor nr. 175, jud.
Dâmboviþa, ºi anume:
Preþul de pornire al licitaþiei este preþul de evaluare, respectiv 43723 lei (exclusiv TVA**) (9423 euro,
curs BNR 28.11.2017- 4.64 lei).
**Regimul ºi cotele de taxã pe valoare adãugatã aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele
prevãzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Invitãm pe toþi cei care pretind vreun drept asupra imobilului ce se vinde sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi în cumpãrarea bunului sunt invitaþi sã se prezinte, la data ºi ora stabilitã pentru vânzare
ºi sã depunã la registratura U.A.T. Oraº Pucioasa, cu o zi înainte de data fixatã pentru licitaþie, respectiv
pânã în data de 20.12.2017, ora 12.00, urmãtoarele documente:
* oferta de cumpãrare însoþitã de:
- dovada plãþii taxei de participare reprezentând 10% din preþul de pornire al licitaþiei, fãcutã la
casieria U.A.T. Oraº Pucioasa, sau la Trezoreria oraºului Pucioasa în contul
RO09TREZ24A51020103200130X ( U.A.T. Oraº Pucioasa CIF 4280302), sau dovada constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garanþie bancarã, la cursul de schimb din ziua depunerii ofertei de cumpãrare;
* împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
* pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe Certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului;
* dovada emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante (certificat fiscal emis de organul
fiscal de la domiciliul ofertantului sau/ºi de la U.A.T. Oraº Pucioasa);
* pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în lb. românã;
* pentru persoanele fizice române, copie dupa actul de identitate;
* pentru persoanele fizice strãine, copie dupa paºaport,
urmând sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în conformitate cu prevederile art.
260-261 din Legea nr. 207- privind Codul de procedurã fiscalã.
Potrivit
dispoziþiilor
art.
9
alin.
(2)
lit.d
din
Legea
nr.
207/2015,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa direct la sediul nostru sau la tel. 0245/232277 interior
222.
Data afiºãrii: 11.12.2017.
CONDUCÃTORUL ORGANULUI FISCAL LOCAL
Primarul U.A.T. Oraºul Pucioasa,
Ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN
ªEF BIROU VENITURI
Ec. SOLOMON GABRIELA

INSPECTOR,
Insp. STANCIU LIGIA

BIROU STARE CIVILÃ
NOIEMBRIE 2017

NAªTERI
DINU CÃLIN-GHEORGHE – 3.11.2017,
DINU CASIA-IOANA – 6.11.2017, BALOTÃ
LUCIA-MARIA – 16.07.2017 ( ACT TRANSCRIS), CHIÞU DRAGOª- ANDREI –
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15.11.2017, COSTACHE ANASTASIA –
MARIA- 16.11.2016, LUÞÃ ANASTASIANICOLETA -23.11.2017, BÃDOIU DENISANDREI – 27.11.2017, MABILLOTTE
AMÉLIE -16.11.2012 (ACT TRANSCRIS).
LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

ÎNZÃPEZIRILE - O SITUAÞIE
DE URGENÞÃ CIVILÃ

Iarna este timpul pentru poveºti la
gura sobei, pentru depanat amintiri,
pentru vin fiert cu scorþiºoarã ºi pentru cozonac cald de abia scos din
cuptor. Acest anotimp creeazã o
atmosferã de vis în jurul nostru mai
ales datoritã peisajelor zãpezii.
Ca perioadã a anului este marcatã de sãrbãtorile de iarnã care au
ajuns mai degrabã un timp pentru a
primi daruri, un pretext pentru petreceri ºi îndeosebi un timp pentru
reunirea familiei. Marcaþi de sãrbãtorile iernii, anotimpul în sine nu trebuie
sã ne aducã amintiri neplãcute, fie cã
suntem acasã sau în vacanþã, pe la
prieteni sau într-unul din numeroasele locuri de cazare amenajate în
zonele montane.
Pentru a preveni neplãcerile
specifice acestei perioade ar trebui
sã þinem cont de câteva aspecte ce
ne pot pune la adãpost de o situaþie
de urgenþã. Aceste situaþii pot fi ºi
rodul inconºtienþei sau indolenþei
noastre. Este necesar ca în conºtiinþa
oamenilor sã existe ideea cã este mai
uºor sã previi o situaþie de urgenþã,
decât sã intervii pentru limitarea
efectelor acesteia.
Una dintre multele situaþii de
urgenþã în care ne putem gãsi pe
perioada sezonului rece este aceea
de a rãmâne izolaþi datoritã cãderilor
masive de zãpadã.
Pentru a nu exista posibilitatea de
a fi surprinºi într-o astfel de situaþie
trebuie sã:
-vã informaþi permanent asupra
condiþiilor atmosferice folosind radioul
ºi televizorul;
-evitaþi orice deplasare dacã nu
este neapãrat necesarã.
Fii pregãtit pentru a rezista acasa:
-pregãtiþi-vã rezerva de alimente,
apã ºi combustibil:
-asiguraþi-vã mijloace diferite pentru încãlzit ºi preparat hranã;
-pregãtiþi-vã mijloace de iluminat
independente de reþeaua electricã:
-pãstraþi la îndemânã unelte pentru degajarea zãpezii.
Dacã trebuie sã plecaþi:
-asiguraþi-vã
îmbracãminte
groasã, cãciulã, mãnuºi ºi sa ºtie
cineva unde sunteþi plecaþi;
-cãlãtoriþi numai ziua ºi folosiþi
drumurile principale;
-interesaþi-vã din timp de starea
drumurilor;
-nu fiþi cutezãtori ºi temerari
(opriþi, întoarceþi-vã ºi cereþi ajutor);
-dacã mijlocul de transport se
stricã nu intraþi în panicã ºi pãstraþi-vã
calmul, apelaþi 112 ºi aºteptaþi ajutorul;
-încercaþi sã scoateþi autovehiculul cât mai aproape de marginea pãrþii
carosabile pentru a nu bloca

CÃSÃTORII

DANZ FABIAN ªI CONSTANTIN MARIANA – 3.11.2017 (ACT TRANSCRIS), BUDA
CÃTÃLIN-ION ªI DOBRE PETRUÞA –
11.11.2017, NIÞÃ CÃTÃLIN ªI PANAITESCU GIORGIANA – 17.11.2017, MABILLOTTE DIDIER-LUCIEN ªI ANCA ADRIANA
– 29.11.2017,
LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE

MOGA MARIA – 67 ANI, CÃLINESCU
VICTORIA – 86 ANI, GIGOIU MARIAN-

mijloacele de deszãpezire;
-nu pãrãsiþi mijlocul de transport
pentru a cere ajutor deoarece vã
puteþi rãtãci;
Dacã v-aþi blocat pe drum,departe
de ajutor în maºinã:
-rãmâneþi în maºinã;
-nu pãrãsiþi maºina decât dacã
vedeþi cã sunt persoane care vã pot
ajuta la mai puþin de 80 m;
-agãþaþi o bucatã de material textil
viu coloratã de antena radio ºi ridicaþi
antena cât se poate de mult;
-porniþi farurile ºi avariile atunci
când motorul este pornit;
-atenþie la pericolul de otrãvire cu
monoxid de carbon. Menþineþi þeava
de eºapament curatã, sã nu fie astupatã de zapadã;
-din când în când deschideþi puþin
geamul pentru a aerisi;
-urmãriþi apariþia unor semne de
degerare sau hipotermie. Faceþi exerciþii uºoare pentru a vã pãstra o bunã
circulaþie sanguinã;
-dacã sunt mai multe persoane în
maºinã, dormiþi cu rândul. Îmbrãcaþivã cãlduros ºi folosiþi ziarele vechi,
hârtiile, sau husele de la scaune pentru a izola maºina;
-evitaþi epuizarea fizicã. Vremea
rece oboseºte inima;
-eforturi cum ar fi cel pentru
curãþarea zãpezii sau împingerea
maºinii pot duce la atac de cord sau
agravarea unor probleme cardiace
existente
-beþi apã suficientã pentru a nu vã
deshidrata. Nu ieºiþi afarã în vânt.
Pierderea sensibilitãþii ºi o paloare
a degetelor, nasului sau chiar a
lobilor urechii pot fi simptomele de
degerare. Degerãtura este o reacþie
severã a organismului expus la frig.
Hipotermia apare în momentul în
care temperatura organismului scade
sub 35 de grade. Simptomele hipotermiei include tremurãturi necontrolabile, vorbire lentã, pierderi de memorie, greaþã. Dacã suspectaþi cã o persoanã suferã de degerãturi sau
hipotermie începeþi sã încãlziþi încet
bolnavul. Nu daþi unei persoane pe
care o suspectaþi cã suferã de
degerãturi sau hipotermie bãuturi
care conþin cofeinã sau alcool.
În fiecare an zeci de oameni mor
din cauza temperaturilor scãzute, a
accidentelor rutiere specifice anotimpului rece ºi incendiilor datorate
folosirii aparatelor de încalzire
improvizate.
NU FIÞI PROPRIA VICTIMÃ!
REFERENT PROTECÞIE CIVILÃ
NÃSTASE CORNEL

DRAGOª – 62 ANI, RADU LUCIA- ADRIANA – 74 ANI, BRATU ION – 68 ANI,
BÂRLOG VICTOR – 71 ANI, ANGHELACHE
ION-DANIEL – 53 ANI, MARCOªANU
MANTA – 89 ANI, LUÞÃ ION – 42 ANI,
HÃLÃCIUGÃ FLOAREA – 83 ANI, NEACªU
MARIA – 86 ANI, STROESCU ATINA – 84
ANI, GOGIOIU STAN – 81 ANI, DOBRE
ELENA – 82 ANI, ANGHELOF MIRCEA – 78
ANI, PEPTANAR PETRU – 78 ANI.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT,
Inspector stare civilã,
Jeculescu Raluca
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Creativitate prin Programul Erasmus+
la „ ªcoala Gimnazialã Nr. 4 Elena
Donici Cantacuzino, Pucioasa”

În perioada 5-10 noiembrie
2017 o echipã de 7 profesori din „
ªcoala Gimnazialã Nr. 4 Elena
Donici Cantacuzino, Pucioasa”
(Claudia Ionescu, Alina Gealepu,
Vasilica Ungureanu, Crina Clipea,
Mihaela Pleºa, Roxana Avanu ºi
Georgiana Manta) a participat la
evenimentul de multiplicare ºi la
cursurile de formare din cadrul
Proiectului KA2 INNOVATION
THROUGH CREATIVE ARTS, în
Spania, Murcia. Alãturi de echipa
ºcolii s-au aflat ºi delegaþiile
celorlalte instituþii din judeþ implicate în proiect: Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dâmboviþa,
Casa
Corpului
Didactic
Dâmboviþa ºi ªcoala Gimnazialã
Coresi, Târgoviºte.
În prima zi a întâlnirii, participanþii din cele 4 þãri partenere (
Turcia, România, Spania, Þara
Galilor- coordonator) au fost
întâmpinaþi
de
Esperanza
Martínez, director general al
Consejería
de
Educaión,
Juventud y Deportes ºi de un cor

1. Este casa celei mai grele
clãdiri din lume - Palatul
Parlamentului, care a costat
aproximativ 3 miliarde de dolari.
Construcþia conþine 3.500 tone de
cristal, 480 de candelabre ºi
700.000 de tone de oþel ºi bronz
au fost folosite pentru uºile ºi ferestrele monumentale. Guiness
World Records a declarat clãdirea drept cea mai grea de pe
planetã.
2. Aici se aflã ºi cel mai frumos drum din lume: Jeremy
Clarkson a spus cã a gãsit în
mijlocul României cel mai frumos
drum
din
lume
Transfãgãrãºanul.
3. Românilor le place sã bea România este a cincea þarã din
punct de vedere al consumului de
alcool din lume, dupã Belarus,
Rusia, Republica Moldova ºi
Lituania.
4. Turiºtii ar putea gãsi aici cel
mai mare mamifer din Europa bizonul - a fost vânat aproape
pânã la extincþie, însã a fost

de elevi care au adus bucurie ºi
motivaþie tuturor profesorilor.
Dupã întâlnirea de lucru a
echipelor de management de
proiect, a fost organizatã o vizitã
în ºcolile CEE Boqueras ºi CEIP
Vistabella. În timpul acestora au
fost exemplificate bune practici
din activitatea la clasã ºi
extraºcolarã, în lucrul cu elevii cu
cerinþe educaþionale speciale,
bazate pe artele creative. Ziua sa încheia cu o vizitã la Consiliul
Local din Murcia ºi un tur al
oraºului care a impresionat prin
frumuseþea ºi bogãþia culturalã
acumulate de-a lungul secolelor.
Cel mai important moment al
reuniunii de proiect a fost evenimentul de multiplicare din
7.11.2017, derulat la Archivo
General de la Región de Murcia
în cadrul cãreia partenerii ºi invitaþii au diseminat din exeprienþele
cele mai reuºite în introducerea
artelor creative în curriculum,
pentru dezvoltarea abilitãþilor de
scris-citit, matematice ºi digitale

ale elevilor. Evenimentul s-a
încheiat cu ateliere de tip creativ
în cursul cãrora au învãþat strategii de terapie prin muzicã, artã,
joc, teatru.
Activitatea de Job shadowing
a continuat ºi în a treia zi de
mobilitate prin asistenþa la ore ºi
discuþii cu profesorii CEE
Boqueras. Foarte impreionant a
fost felul în care profesorii dezvoltã prin arte creative gradul de
autonomie al elevilor cu dificultãþi
de învãþare ºi al celor cu comportament deviant ºi autism, reuºind
sã obþinã progres în învãþare.
Resursele educaþionale create de
profesori universitari, dotarea
ºcolii, formare profesorilor, lucrul
în echipã ºi relaþiile cu elevii au
fost apreciate de profesorii din
ºcoala noastrã.
Mobilitatea s-a încheiat cu o
vizitã în oraºul Cartagena. Au fost
realizate: un tur al oraºului în care
au fost descoperite valorile culturale ale acestui loc, o vizitã la
Consiliul Local Cartagena ºi o
vizitã la ªcoala Specialã „CEE
Eusebio Martínez”. A fost apreciat efortul echipei de profesori
care au pregãtit elevii cu cerinþe
educaþionale speciale pentru
punerea în scenã a unui musical
inspirat de filmul Frozen.
Întreaga activitatea a fost o
reuºitã a Proiectului „Inovaþie prin
arte creative” care a devenit o
sursã de inspiraþie pentru activitatea la clasã ºi un imbold pentru
noi colaborãri europene.
Director, prof. Claudia
Ionescu, prof. Georgiana Manta
Precizare: Acest proiect a
primit finanþare din partea Uniunii
Europene. Articolul acesta reflectã numai punctul de vedere al
autorilor, iar Agenþia Naþionalã ºi
Comisia Europeanã nu sunt
responsabile pentru nicio utilizare
care poate fi datã informaþiilor
respective.

readus în mai multe þãri
europene, inclusiv România.

rior s-a mutat în Viena ºi apoi în
oraºul italian Trieste.

5. Este adevãrata casã a lui
Borat - scene din filmului lui
Sacha Baron Choen au fost filmate în satul Glod din România.

13. Românii au fãcut cel mai
mare steag din lume: un steag de
cinci tone care mãsura 349 metri
lungime ºi 227 metri lãþime a fost
fãcut în România în 2013.

6. În Bucureºti se aflã una dintre cele mai frumoase librãrii din
lume - Cãrtureºti Carusel, unde
se aflã mai mult de 10.000 de
cãrþi.
7. Reþeaua 4G de aici este de
invidiat; calitatea reþelei ocupã
locul patru din 78 de þãri.
8. Reþeaua de cale feratã este
de asemenea impresionantã aceasta are o lungime de 22.298
km ºi este astfel pe locul 15 în
lume din punct de vedere al
dimensiunii.
9. Aici existã un Arc de Triumf
asemãnãtor cu cel din Paris.
10. Existã chiar ºi o sculpturã
în munþi similarã cu cea de pe
muntele Rushmore (lângã Porþile
de Fier).
11. Un oraº de aici imitã chiar
ºi semnul hollywoodian: Braºov.
12. Este locul de naºtere al
cafelei bune: Francesco Illy,
fondatorul companiei de cafea
Illy, s-a nãscut în Timiºoara; ulte-

14. Românii au mai doborât
câteva recorduri: au fãcut cel mai
mare cârnat din lume, dar ºi cel
mai mare bol de gulaº. De
asemenea, firma de asigurãri
ING Asigurãri de Viaþã (acum NN)
a printat cel mai mare document
din lume (peste nouã metri avea
acesta).
15. Au inventat o sumedenie
de lucruri: Nicolae Paulescu a
descoperit
insulina,
Henri
Coandã a inventat avionul cu
motor ºi Petrache Poenaru,
stiloul. Þara are patru laureaþi
Nobel: George Emil Palade (medicinã), Elie Wiesel (pace), Herta
Muller (literaturã) ºi ªtefan Hell
(chimie).
16. Bisericile din România
sunt spectaculoase - mãnãstirea
Voroneþ, de pildã, a fost denumitã
Capela Sixtinã a României.
17. În România se aflã ºi un
cimitir foarte ciudat - Cimitirul
Vesel din Sãpânþa.
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Turist în România – Povestea din spatele
poveºtii “locul care sfinþeºte omul“
al o raºului

Când cutreieri Bucegii, acest þinut de
poveste, fie varã, fie iarnã, în lung ºi în lat nu
te mai saturi de priveliºtea, de peisajele care
îþi taie rãsuflarea. Daca ar trebui sa aleg o
categorie cãreia i se adreseazã acest loc ar
fi poate cea mai simplã alegere: tuturor.
Acesta este un loc cu o incredibilã încãrcãturã energeticã, fiind considerat „pol energetic“, ce suscitã imaginaþia celor care le
strãbat potecile.
Intenþia de protejare a naturii din Munþii
Bucegi dateazã de dinainte de rãzboi, Parcul
Natural Bucegi fiind înfiinþat legal abia în anul
2000, suprafaþa parcului este de 32 497ha ºi
include pe lângã Masivul Bucegi ºi alte mici
pãrþi din unitãþile montane vecine, cum ar fi
Leaota. Parcul natural are mai bine de 15
vârfuri care depãºesc 2 000 de metri, cel mai

înalt din masiv fiind Vârful Omu, 2 505m.
Din Parcul Natural Bucegi, Peºtera Ialomiþei
reprezintã un punct de mare interes pentru
turismul judeþului Dâmboviþa, aceasta se aflã
pe versantul drept al Cheilor Ialomiþei, în
localitatea Moroeni, judeþul Dâmboviþa, pe
Muntele Bãtrâna, la circa 10 km de izvoarele
râului Ialomiþa, la o altitudine de 1.530 m. Se
desfãºoarã pe un singur nivel pe o lungime
de aproximativ 480 metri, din care 400 metri
sunt accesibili turiºtilor, pânã în punctul
numit „la Altar” urmând în amonte o porþiune
de încã 80 metri, cu galerii ºi sãli. Diferenþa
de nivel este de 60 metri. Este strãbãtutã de
un pârâu ºi are o desfãºurare mixtã, prezentând atât galerii cât ºi sãli.
Anca Diaconescu,
Dir. CNIPT PUCIOASA

STELUÞE
DE CRÃCIUN

LA MULÞI ANI, ROMÂNI! LA MULÞI ANI, ROMÂNIA!
Ziua Naþionalã a României – celebratã la Pucioasa!
Puciosenii au sãrbãtorit, cu mic
cu mare, marea zi a Unirii!
În Parcul ”Monumentul Eroilor”
cei prezenþi la eveniment au þinut
alocuþiuni, iar cetãþenii s-au putut
delecta cu un moment artistic
deosebit. A urmat ceremonia
depunerilor de jerbe ºi coroane la
Monumentul Eroilor, la care au luat
parte reprezentanþii administraþiei
publice locale, ai unitãþilor de
învãþãmânt din localitate ºi ai unor
instituþii cu activitate în Oraºul
Pucioasa. Evenimentul a continuat
în Piaþa Centralã ”Cartaxo” cu un
spectacol folcloric aparte.
Alexandra Rizea

●
●
●
●
●
●
●
●
●

INGREDIENTE

1/2 ceaºcã jeleu sau gem de fructe
50 g nuci pisate
1 pachet zahãr vanilat
100 g zahãr pudrã
1 lingurã smântânã
220 g unt
1 pachet praf de copt
400 g fãinã
4 gãlbenuºuri

PREPARARE

1. Se cerne fãina cu praful de copt, apoi se amestecã cu untul,
smântâna, gãlbenuºurile, zahãrul, zahãrul vanilat, nucile pisate ºi 2 linguri de apã rece. Se frãmântã rapid, se acoperã cu folie transparentã ºi
se lasã la rece jumãtate de orã. Se încinge cuptorul.
2. Din aluat se întinde o foaie groasã de 5 mm, din care se taie
steluþe sau alte forme mici ºi tot atâtea steluþe, decupate la interior. Se
pun într-o tavã tapetatã cu hârtie pergament ºi se coc la foc potrivit, în
cuptorul încins, 10 -12 minute.
3. Se scot din tavã ºi se lasã sã se rãceascã. Se lipesc douã câte
douã cu jeleu de fructe ºi se pun pe un platou. Se servesc a doua zi.
Poftã bunã!
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■ Picãturi de luminã, picãturi de speranþã

13-1
17 noiembrie 2017
Sãptãmâna fructelor ºi a legumelor donate,
la ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” Pucioasa
În fiecare toamnã, Strategia
Naþionalã de Acþiune Comunitarã
(SNAC) fixeazã în Calendarul
naþional de activitãþi o sãptãmânã
destinatã colectãrii ºi donãrii de
legume ºi fructe de cãtre voluntari,
beneficiarilor aleºi din rândul persoanelor vârstnice, a familiilor cu
dificultãþi materiale, din rândul
colegilor de clasã ºi de ºcoalã.
În acest an, Sãptãmâna
fructelor ºi legumelor donate s-a
desfãºurat în perioada 13-17
noiembrie. Au rãspuns „Prezent!”
175 de elevi voluntari din ciclul primar ºi gimanzial, 15 profesori pentru învãþãmântul primar, 9 diriginþi
ai claselor gimnaziale, un secretarºef ºi personalul auxiliar aparþinând
ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”,
Pucioasa.
Au fost identificaþi beneficiarii:
familii aflate în dificultate de pe
raza oraºului, cu sprijinul Primãriei
oraºului Pucioasa, bãtrâni din
Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã din
Pucioasa,
elevi ai ªcolii
Gimnaziale
„Mihai
Viteazul”,
Pucioasa, precum ºi elevii benefi-

ciari ai ªcolii Gimnaziale Glod.
Datoritã implicãrii unui numãr
foarte mare de voluntari, ne
bucurãm cã am reuºit sã colectãm
211 de kg de legume ºi fructe: 53
kg de cartofi, 22 kg de morcovi, 23
kg de ceapã, 9 kg ardei, roºii ºi
castraveþi, 64 kg de mere ºi pere,
24 kg de citrice, 11 kg de banane,
un dovleac ºi... o varzã. Au fost
donate ºi preparate din legume –
fructe, de tipul zacuscã, murãturi,
compoturi, siropuri, gemuri – 312
de borcane, precum ºi alte tipuri de
produse alimentare: fãinã, zahãr,
orez, paste fãinoase ºi alte tipuri de
conserve (49 de bucãþi).
Cu mult drag, donaþiile au fost
distribuite celor 56 de beneficiari de
la Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã
din Pucioasa, celor 40 de elevi beneficiari
aparþinând
ªcolii
Gimnaziale
„Mihai
Viteazul”,
Pucioasa, elevilor beneficiari ai
claselor a V-a ºi a VI-a din zona prioritarã Glod ºi unui numãr de 21 de
familii aflate în dificultate, din oraºul
Pucioasa. Prin acest demers se
intenþioneazã consolidarea abi-

litãþilor copiilor de a trãi împreunã
cu ceilalþi, într-o societate unitã ºi
solidarã, în care conteazã valenþele
umanitare: spiritul civic, implicarea,

■ Voluntariatul, punte între oameni

Ziua Internaþionalã a Voluntariatului,
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” Pucioasa,
în vizitã la ªcoala Gimnazialã Glod, Moroeni

5
decembrie
este
Ziua
Internaþionalã a Voluntariatului.
În România, voluntariatul s-a
manifestat timid dupã 1990, dar a
luat amploare în ultimii ani, fapt
care demonstreazã cã societatea
este într-un proces de recalibrare a
valorilor.
Tinerii sunt cei mai interesaþi sã
devinã voluntari. În comunitatea
noastrã localã existã acþiuni În
cadrul
programului
Strategia
Naþionalã de Acþiune Comunitarã
(SNAC), prin care ne manifestãm
grija faþã de cei aflaþi în situaþii de
viaþã mai puþin prietenoase.
Astfel, la nivel judeþean s-a
încheiat un parteneriat între ºcolile
care au reprezentanþi SNAC ºi
ºcoli aflate în zone prioritare de
intervenþie. ªcoala Gimnazialã
Glod se aflã în zona de intervenþie
prioritarã de nord a judeþului nostru. În cadrul acestui parteneriat,
ºcolile voluntare partenere intervin
lunar ºi doneazã beneficiarilor de la
ªcoala Gimnazialã Glod, ºi din
zona prioritarã de sud, ªcoala
Gimnazialã Teleºti, diverse produse. În luna octombrie au fost
donate rechizite, în luna noiembrie,
produse de igienã, legume ºi
fructe, iar în luna decembrie
urmeazã sã sprijinim copiii ºi familiile lor, cu hranã ºi daruri.
Aºadar, avem în derulare un
program lunar de acþiuni de voluntariat, atent organizat de doamna
prof. Cristina Mihai ºi susþinut de
cadre didactice, pãrinþi ºi elevi ai
ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”,
din Pucioasa.
Pe
29
noiembrie
2017,
reprezentanþi ai voluntarilor din
ºcoala noastrã, din clasele a III-a B
(Pomârleanu
Sofia,
Mãndoiu
Alexia, Ghiþã Corina) ºi a III-a C
(Udroiu Raluca, Marcu Iulia,
Teodoroiu Marian, Vlad Nicola),

însoþiþi de doamnele învãþãtoare
Florina Diaconu ºi Claudia Saghin,
s-au deplasat la ªcoala Gimnazialã
Moroeni - Glod, încãrcaþi cu daruri
pentru colegii lor: materiale pentru
igiena personalã, igiena locuinþei ºi
conserve de toamnã, preparate de
cãtre mamele elevilor noºtri ºi
colectate cu ocazia derulãrii activitãþii Sãptãmâna fructelor ºi
legumelor donate.
Surpriza gazdelor a fost sincerã
ºi foarte vizibilã. Emoþiile i-au
copleºit pe copiii în ai cãror ochi
umezi puteam citi bucuria: noi neam gândit la ei înaintea sãrbãtorilor
de iarnã!
Elevii noºtri i-au invitat la dialog,
timid la început, finalizat apoi cu
promisiunea unei viitoare întâlniri,
în luna decembrie, ocazie cu care
vor rãsuna colindele strãbune pe
holurile ºcolii - voluntarii ºi beneficiarii vor vesti împreunã Naºterea
Mântuitorului.
Suntem convinºi cã vom contribui în acest mod la conturarea

comportamentului
viitorului
cetãþean democrat, care sã
înlesneascã relaþiile dintre oameni.
Fii voluntar!
Vei înþelege mai bine nevoilor ºi
dificultãþile pe care le înfruntã alþi
oameni din apropierea ta;
Vei avea sentimentul satisfacþiei, ca rezultat al implicãrii într-o
misiune folositoare ºi plinã de
provocãri;
Vei
reuºi
sã
depãºeºti
prejudecãþile sociale ºi sã elimini
ignoranþa;
Îþi vei dezvolta abilitatea de a
comunica ºi de a stabili prietenii;
Vei înþelege ºi promova valorile
voluntariatului: susþinere reciprocã,
toleranþã, non-discriminare.
Înv. Florina Diaconu
Înv. Claudia Saghin
ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul” Pucioasa

angajamentul, responsabilitatea.
Picãturi de luminã, picãturi de
speranþã au pus voluntarii în
sufletele celor pe care i-au sprijinit.

Prof. Mihai Cristina-Florina,
Coordonator local SNAC
ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul”, Pucioasa

Despre Crãciun…
Crãciunul este un motiv de
bucurie pentru toþi, sau mãcar de
speranþã. Despre el vorbeºte toatã
lumea, sunt o mulþime de tradiþii
ºi obiceiuri, unele vechi de când
Pãmântul, altele abia apãrute.
Iata ceea ce nu ºtiai, cel mai probabil, despre Crãciun:
1. Cercetãtorii norvegieni au o
ipotezã cum cã nasul roºu al lui
Rudof este rezultatul unei infecþii
parazitare a sistemului respirator.
2. Germanii au fãcut primul
brad de Crãciun artificial din pene
de gâscã vopsite.
3. În anul 350 î. Hr., Papa Iulius
I a proclamat ziua de 25 decembrie
ca datã oficialã a sãrbãtoririi lui
Iisus Hristos.
4. Potrivit Guiness Book, cel
mai înalt brad de Crãciun a avut 67
de metri înãlþime ºi a fost expus în
centrul comercial Northgate, din
Seatle, Washington.
5. Culorile tradiþionale de
Crãciun sunt verdele, roºul ºi auriul. Verdele a fost dintotdeauna un
simbol al vieþii ºi renaºterii, roºul
simbolizeazã sângele lui Hristos,
iar auriul lumina, bogãþia ºi regalitatea.
6. Potrivit datelor actualizate
pe Facebook, cele douã sãptãmâni
dinainte de Crãciun reprezintã o
perioadã foarte bunã pentru
cupluri... sã se despartã. Totuºi, în
ziua de Crãciun propriu-zisã,
despãrþirile sunt extrem de rare.
7. Multe þãri europene cred în
spiritele bune ºi rele care umblã pe
Pãmânt în cele 12 zile ale
Crãciunului.
Mai
apoi,
ele
evolueazã în spiriduºi ai lui Moº
Crãciun.
8.
Bolivienii
þin
“Slujba
cocoºului” în ajun de Crãciun, unii
oameni venind chiar cu înaripatele
la bisericã. Ei fac acest lucru ca un
simbol de credinþã, cãci cocoºul a
fost primul animal care a anunþat
naºterea Domnului.
9. În Polonia, decoraþiunile de
Crãciun în formã de pânzã de
pãianjen sunt foarte populare, cãci,

potrivit legendei, un pãianjen a
cusut o paturicã pentru pruncul
Iisus. De fapt, polonezii considerã
pãienjenii ca fiind un simbol al
bunãtãþii ºi prosperitãþii de Crãciun.
10. Vâscul, o plantã atât de
folositã în aceastã perioadã, era
consideratã de druizi sacrã, asta
pentru cã rãmânea verde si fãcea
fructe iarna, atunci când restul
plantelor mureau. Ei o tãiau cu
cuþite de aur ºi nu o lãsau sã atingã
pãmântul. Considerau cã are puterea de a vindeca infertilitatea ºi
de a þine rãul departe.
11. Ziua de 25 decembrie era,
în trecut, plinã de obiceiuri pãgâne.
Creºtinii, pentru a scãpa de acestea, au declarat-o ziua naºterii
Domnului, deºi nu exista niciun
document clar care sã ateste cã
Iisus s-a nãscut exact atunci.
12. Moº Crãciun este bazat pe
un personaj real, Sfântul Nicolae
din Mira, care a trãit în secolul IV.
S-a nãscut în Patara (Turcia de
astãzi) ºi este unul dintre cei mai
mari sfinþi. Are mai multe icoane
decât toþi ceilalþi sfinþi, în afarã de
Maria. Ilustraþiile strãvechi îl
înfãþiºeaza stând drept, serios ºi
cu o nuia în mânã. Este un simbol
al disciplinei ºi pedepsirii faptelor
rele.
13. Primele decoraþii de
Crãciun au fost merele. Aceste
fructe îi urmãresc pe oameni în
ipostaze religioase importante încã
din vechiul testament, cãci Adam ºi
Eva au cãzut din rai tot din cauza
unui mãr.
14. În Germania, Heiligabend,
în ajun de Crãciun, se spune cã
oamenii cu suflet pur pot sã audã
animalele cum vorbesc ºi sã le
înþeleagã.
15. Unul dintre precursorii lui
Moº Crãciun este zeul viking Odin,
despre care se spune cã zbura pe
calul sãu cu 8 picioare ºi împãrþea
cadouri, dar ºi pedepse, copiilor, în
funcþie de faptele lor din timpul
anului.
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FESTIVAL CONCURS NAÞIONAL
DE CREAÞIE LITERARÃ ªI PLASTICÃ
Festivalul - Concurs Naþional
de Creaþie Literarã ºi Plasticã
„Culorile Patranei”, ediþia a IV-a,
este organizat în perioada 7-24
decembrie 2017, de
U.A.T.
Oraºul
Pucioasa
Compartimentul
Bibliotecã,
Centrul
Europe
Direct
Târgoviºte, Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România – filiala
Târgoviºte, Societatea Scriitorilor
Târgoviºteni în urma solicitãrilor
cadrelor didactice ºi elevilor din
învãþãmântul preºcolar, primar ºi
de gimnaziu.
Argument:
● dorinþa de a descoperi ºi
sprijini preºcolarii/ elevii talentaþi,
cu simþ estetic
deosebit ºi
cu înclinaþie certã spre lectura
riguroasã ºi de calitate;
● 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.
Scop:
● formarea unor aptitudini
valoroase de exprimare plastica,
esteticã ºi scrise la elevi;
utilizarea de cãtre elevi, în vorbirea curentã, a limbii literare sau
a unui limbaj standardizat.
Obiective:
● formarea unor deprinderi ºi
maniere elegante la elevii de gimnaziu;
● atragerea elevilor spre lecturã ºi preocupãri literare
serioase ºi redutabile, prin puterea exemplului celor care au
reuºit.
Secþiunile concursului:
A1.Preºcolari:
I. Graficã/desen.
Preºcolarii participanþi vor

trimite între 2-3 creaþii. (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 punc-

tul de vedere al exprimãrii artistice ºi al încadrãrii estetice. (format A4)
Toate creaþiile elevilor vor fi
apreciate de cãtre un juriu
imparþial, format din profesori
competenþi, personalitãþi ale culturii judeþului, membri ai comunitatii locale. Câºtigãtorii vor primi
din partea organizatorilor concursului diplome ºi menþiuni. Pentru
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, dar 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 ºi va fi
exclusã automat din concurs.

Poliþia Localã
vã ureazã
,,Sãrbãtori
Fericite!”
Sfintele Sãrbãtori ale
Crãciunului ºi Anului Nou
ne oferã prilejul de a vã
adresa tuturor sincere
urãri de bine, fericire,
sãnãtate, un an mai bogat
în împliniri, mai înalt în
aspiraþii ºi plin de succese!
Crãciun Fericit
ºi La mulþi ani!
SERVICIUL POLIÞIA
LOCALÃ PUCIOASA

Luminiþa Gogioiu

Recomandãri ale jandarmilor
montani pentru turiºti

Pentru prevenirea incidentelor
în zona de responsabilitate a
Munþilor Bucegi sau a limitãrii
efectelor în cazul producerii acestora, jandarmii din cadrul
Posturilor Montane Peºtera ºi
Zãnoaga recomandã turiºtilor
care se aventureazã pe munte
urmãtoarele:
● înainte de a pleca în zona
montanã, informaþi-vã asupra itinerariului propus, gradului de dificultate, starea vremii, condiþiile
climatice locale;
● plecati pe munte doar cu
echipament adecvat, lanternã,
rucsac, trusã de prim-ajutor ºi nu
riscaþi sã plecaþi singuri la drum;
● alegeþi traseele în funcþie de
pregãtirea tehnicã, fizicã ºi psihicã a celui mai slab din grup;
● folosiþi numai traseele marcate, urmãriþi marcajele de pe
traseu;
● în cazul apariþiei dificultãþilor pe traseu sau a
înrãutãþirii vremii, retrageþi-vã la
cea mai apropiatã cabanã;
● apelaþi cu încredere la
patrulele de jandarmi montani ºi
respectaþi indicaþiile acestora;
● nu consumaþi bãuturi alcoo-

Mesajul inspectorului ºef
cu prilejul sãrbãtorilor
de iarnã:

lice înainte sau în timpul practicãrii sporturilor montane sau a
drumeþiilor;
● nu deterioraþi amenajãrile
turistice, marcajele sau indicatoarele;
● sã aveþi autovehiculele
echipate corespunzãtor, pentru
condiþii de iarnã (tracþiune 4x4,
anvelope de iarnã, lanþuri, nisip,

lopatã, etc.);
● sã folosiþi drumurile
deschise circulaþiei;
● sã solicitaþi sprijinul
Jandarmeriei Montane specificând urmãtoarele: datele de
identificare ale persoanei care
anunþã, ce s-a întâmplat, câte
persoane au nevoie de ajutor ºi
locul unde sunt persoanele aflate

în dificultate.
Turiºtii aflaþi în dificultate în
diferite zone din Munþii Bucegi pot
apela cu încredere numerele de
telefon
0749.058037/
0749.034639 sau numãrul unic
de urgenþã “112” pentru a solicita
sprijinul jandarmilor montani.

În aceste zile ne pregãtim sã
întâmpinãm Sfânta Sãrbãtoare a
Crãciunului ºi trecerea în noul an
cu cele mai emoþionante trãiri
sufleteºti.
Dragi dâmboviþeni, vã doresc ca
sãrbãtorile care se apropie sã vã
deschidã poarta spre un An Nou
plin de realizãri în plan personal
ºi profesional, sã fiþi sãnãtoºi ºi
mereu înconjuraþi de cei dragi!
Noi, jandarmii, vom fi alãturi de
dumneavoastrã ca de fiecare datã,
pentru a ne asigura cã veþi petrece
Crãciunul ºi Revelionul în liniºte
ºi siguranþã.
În numele tuturor jandarmilor vã
urez Sãrbãtori Fericite ºi La Mulþi
Ani!

In
nspecto
or ºef al Inspecto
oratului de
Jan
ndarmi Judeþean
n Dâmbo
oviþa
Co
olo
onel Matei Vio
orel
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ÎMPREUNÃ, SÃ NE BUCURÃM
DE SÃRBÃTORI!

Pucioasa intrã în atmosfera sãrbãtorilor de iarnã!
În luna Decembrie, puciosenii, dar nu numai, se pot
bucura de evenimentele pregãtite de Primãria,
Consiliul Local ºi Centrul Cultural European
Pucioasa! Vor fi spectacole, expoziþii, concerte, cros
ºi multe alte surprize organizate din dorinþa ca
locuitorii staþiunii ºi turiºtii sã petreacã împreunã,
cu plãcere, cele mai frumoase momente!
Duminicã, 10 Decembrie 2017, ora 17.30,
se va deschide Orãºelul Copiilor ºi se aprind oficial
luminiþele de sãrbãtori!
Vineri - 22 Decembrie 2017, Moº Crãciun va sosi la
Pucioasa cu “Sãgeata Albastrã”, în Garã, de la ora
17,15, unde va fi întâmpinat cu mare veselie!
Vã invitãm sã trãim împreunã spiritul Sãrbãtorilor
de Iarnã!
Primarul Oraºului Pucioasa,
ing. Constantin Emilian ANA
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