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Întreaga creºtinãtate îºi primeneºte, în sãptãmâna
Patimilor, trupul ºi sufletul pentru a primi în
curãþenie Învierea Domnului. Aceastã sfântã
sãrbãtoare sã vã aducã în suflete speranþã,
armonie, toleranþã ºi dragoste pentru tot ceea ce
este frumos ºi adevãrat în viaþã! Sã petreceþi
Sfintele Paºti cu pace ºi bucurie în suflet!

Atenþie!

Aveþi la
dispoziþie
un numãr
de TelVerde!

Sãrbãtorile sã vã gãseascã alãturi de familie ºi
prieteni dragi. Sã aveþi parte de liniºte, multã
sãnãtate ºi fericire! Sã aveþi puterea de a dãrui
ºi a-ii ajuta pe semenii noºtri! Lumina ºi cãldura
acestei perioade sã ne încãlzeascã sufletele,
sã ne lumineze minþile, sã ne deschidã inimile
cãtre iubire, credinþã ºi iertare. Sã fim mai buni
ºi sã ne bucurãm de fiecare clipã.
Sãrbãtori Fericite! Hristos a Înviat!
ing. Constantin Emilian Ana, Primarul Oraºului Pucioasa

Tradiþii ºi obiceiuri
populare de Paºti

1. Bãtrânii spun cã din
primul ou ciocnit în ziua de
Paºte trebuie sã mãnânce
toþi membrii familiei, pentru a
fi întotdeauna împreunã;
2. Dacã ai ciocnit un ou cu
douã gãlbenuºuri în prima zi
de Paºte, pregãteºte-te de
nuntã. O vorbã veche din
bãtrâni spune cã ai sã te
însori/mãriþi foarte curând;
3. În mai multe sate din
Moldova, tradiþia cere sã ne
spãlãm pe faþã cu apa dintrun vas în care au fost puse
flori, bani ºi un ou roºu. Se
zice cã astfel vom fi rumeni
precum oul roºu, bogaþi ºi
sãnãtoºi. Potrivit aceluiaºi
obicei, cel care se spalã
ultimul din acest vas ia banii;
4. Bucovinenii ciocnesc
ouãle încondeiate “cap cu
cap” în prima zi de Paºte.
Abia din a doua zi ei le ciocnesc ºi “dos cu dos”.
5.
În
unele
sate
moldoveneºti se spune cã
cel al cãrui ou nu se sparge

de Paºte îºi va gãsi sfârºitul
înaintea celuilalt. Pe de altã
parte, dacã spargi oul, vei fi
voinic tot anul;
6. O altã tradiþie de pe
malurile Prutului cere ca oul
de Paºti sã fie mâncat, iar
cojile sã fie aruncate
neapãrat pe drum;

7. În Bucovina, fetele
tinere merg la bisericã în
noaptea de Înviere ºi spalã
limba clopotului cu apã neînceputã. Apoi, în zori, fetele
se spalã pe faþã cu aceastã
apã fiindcã astfel le-ar face
mai atrãgãtoare pentru flãcãii
din sat;

8. În mai multe zone din
Moldova
oamenii
pun
dimineaþa un ou roºu ºi unul
alb într-un vas cu apã. Apoi
se spalã cu apa aceea pe
obraji, lãsând apoi câte o
monedã în acel vas. Cei care
fac astfel vor avea obrajii
rumeni ºi pielea albã precum
cele douã ouã, tot anul;
9. La întoarcerea acasã,
cel care aduce Lumina
Sfântã de la slujba de Înviere
trebuie sã facã o cruce din
fum pe grinda uºii, pentru ca
toatã gospodãria sã fie protejatã de rele;
10. În multe sate din
dreapta Prutului, tinerii iau
toaca din bisericã ºi o duc în
cimitir, unde trebuie sã o
pãzeascã. Dacã aceasta e
furatã, trebuie sã dea o
petrecere în cinstea hoþilor.
Dacã au fãcut treabã bunã ºi
au pãzit-o, hoþii plãtesc pentru ospãþ.

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.
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ANUNT PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
In temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015- privind Codul de
procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 26.04.2018 ora 10.00,
la sediul U.A.T. Oras Pucioasa din str. Fantanelor nr.7, judetul Dambovita,
se vor vinde prin licitatie publica, prin prezentare de oferte, bunurile imobile si anume:
- teren situat in intravilanul orasului Pucioasa, tarlaua 104, parcela
9290, in suprafata de 20313 mp, jud. Dambovita, aflat in proprietatea debitoarei SUN WOOD SRL, CUI- 17516910, cu sediul in mun. Bucuresti,
str. Theodor Sperantia nr. 104, bl.S26, sc. 2, et.-parter, ap. 29, sect. 3, si
anume:
Pretul de pornire al licitatiei este pretul de evaluare diminuat cu 25%,
respectiv 230.321 lei (exclusiv TVA**) (49425 euro, curs BNR - 4.66 lei).
**Regimul si cotele de taxa pe valoare adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor imobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului ce se
vinde sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data
stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte, la data
si ora stabilita pentru vanzare si sa depuna la registratura U.A.T. Oras
Pucioasa, cu o zi inainte de data fixata pentru licitatie, respectiv pana in
data de 25.04.2018, ora 12.00, urmatoarele documente:
* oferta de cumparare insotita de:
- dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de
pornire al licitatiei, facuta la casieria U.A.T. Oras Pucioasa, sau la
Trezoreria orasului Pucioasa in contul RO09TREZ24A51020103200130X

Cupa Bãilor
Pucioasa la karate –
eveniment de succes
În data de 4 februarie 2018 s-a desfãºurat la sala de sport a oraºului
Pucioasa Cupa Kidava la karate.
De asemenea, au fost premiaþi ºi cei mai buni sportivi ai anului 2017.
Evenimentul a fost susþinut în totalitate de Primãria ºi Consiliul Local
Pucioasa!

(U.A.T. Oras Pucioasa- CIF 4280302), sau dovada constituirii garantiei
sub forma scrisorii de garantie bancara, la cursul de schimb din ziua
depunerii ofertei de cumparare;
* imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
* pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe
Certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
* dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante
(certificat fiscal emis de organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau/si
de la U.A.T. Oras Pucioasa);
* pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in lb.
romana;
* pentru persoanele fizice romane, copie dupa actul de identitate;
* pentru persoanele fizice straine, copie dupa pasaport,
urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in
acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie
la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260-261
din Legea nr. 207- privind Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit.d din Legea nr. 207/2015,
cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie
audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa direct la sediul nostru
sau la tel. 0245/232277 interior 222.
Data afisarii: 12.04.2018.
CONDUCATORUL ORGANULUI FISCAL LOCAL
Primarul U.A.T. Orasul Pucioasa,
Ing. ANA CONSTANTIN EMILIAN
SEF BIROU VENITURI
Ec. SOLOMON GABRIELA

INSPECTOR,
Insp. STANCIU LIGIA
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CE TREBUIE SÃ CUPRINDÃ RUCSACUL
PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
1.APÃ.Cel
puþin
4
l
de
apã/persoanã/zi.Dacã aveþi animale de
companie nu uitaþi sã prevedeþi apã ºi pentru
ele
(
cca.30
ml.de
apã
/kg.animal/zi.Depozitaþi apa într-un loc
rece ºi întunecos.Înlocuiþi apa o datã la 6
luni.
ATENÞIE!
Apa
este
esenþialã
supravieþuirii.În caz de maximã urgenþã,se
poate obþine apã potabilã prin fierbere timp
de 10 minute.
2.ALIMENTE compacte ºi uºoare care
nu necesitã rãcire,fierbere ori coacere.Iatã
câteva exemple de alimente pe care puteþi
sã le pregãtiþi:
Mâncare în cutii de conserve ( nu
uitaþi deschizãtorul).
Alimente deshidratate.
Batoane energizante.
Biscuiþi de secarã.
Dulceaþã.
Sucuri,cafea,ceai.
Dupã caz, alimente pentru nevoi speciale: mâncare pentru bebeluºi, lapte etc.
Dacã aveþi animale de companie, nu
uitaþi mâncarea acestora.
Dacã trebuie sã încãlziþi anumite ali-

mente prevedeþi un aragaz de campanie ºi
combustibil.
3.ÎMBRÃCÃMINTE ªI ÎNCÃLÞÃMINTE
pentru fiecare persoanã, în funcþie de
anotimp. De asemenea, nu uitaþi lenjeria
de corp.
4.UN SAC DE DORMIT sau douã
pãturi cãlduroase pentru fiecare persoanã.
5.O TRUSÃ DE PRIM AJUTOR care sã
conþinã:
*medicamentele personale( ATENÞIE!
Nu uitaþi sã scrieþi pe un bilet numele doctorului de familie) ºi reþetele.
*analgezice,antiseptice.
*la nevoie,articole sau accsesorii necesare pentru aparatul auditiv, scaunul rulant
etc.
6.APARATE UTILE
*aparat radio AM/ FM cu baterii de
schimb.( Nu uitaþi sã înlocuiþi bateriile
anual.
*lanternã/ persoanã ºi baterii de
schimb.
*un fluier (semnalul convenþional în caz
de urgenþã este de fluierãturi scurte).
*un telefon mobil ºi o cartelã telefonicã.
7.ARTICOLE DE IGENÃ

*hãrtie igenicã,hãrtie umedã de
mâini,batiste de hârtie.
*articole personale: sãpun, ºampon,
deodorant, pastã de dinþi, periuþã de dinþi,
piptãne,etc.
*saci de bucãtãrie.
8.ARTICOLE SPECIALE PENTRU
COPII
*jocuri, în funcþie de vârsta membrilor
familiei.
*cãrþi de colorat, creioane, jucãrii pentru copii.
9.ACTE PERSONALE
*carte de identitate,carte de asigurãri
medicale.
*bani.
*cecuri.
*numere de telefon importante.

CUM SE ANUNÞÃ LA 112
O SITUAÞIE DE URGENÞÃ
*Dacã vã aflaþi într-o situaþie de
urgenþã ºi aveþi nevoie de forþele de intervenþie specializate, sunaþi la numãrul de
telefon 112.
Dacã sunaþi la 112 trebuie sã anunþaþi:
*Ce urgenþã aveþi;

BIROU STARE CIVILÃ
IANUARIE 2018
NAªTERI
VOINEA GABRIEL -ANDREI –4.01.2018,
CEAPÃ LUCAS -ANDREI – 1.12.2017 (ACT
TRANSCRIS), GALAMBIÞA SOFIA-PAMELA –
23.06.2017, (ACT TRANSCRIS), GALAMBIÞA
ANAISA-LILIANA – 23.06.2017, ( ACT TRANSCRIS), BÃRBULESCU ªTEFANIA-ELENA 16.01.2018,
ROMAN
JOHN-MARIO
–
7.09.2017 (ACT TRANSCRIS).
LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!
CÃSÃTORII
NEDELCU
OCTAVIAN-SAMIR
ªI
MIRONESCU
OANA-ALEXANDRA
–
20.01.2018, ZAHARIA SORIN ªI MOISOIU
STELUÞA – 29.01.2018.
LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!
DECESE
VASILE GABRIELA – 60 ANI, VASILE ION –
71 ANI, VOICU CONSTANÞA – 87 ANI, BUTCÃ
ELENA -82 ANI, COSTIN MARIAN – 63 ANI,
OANCEA BOGDAN – 51 ANI, PAVEL VASILE –
60 ANI, COMÃNOIU SILVIA- 93 ANI, BUTCÃ
AURELIA- 56 ANI, PETCU VALERIA – 86 ANI,
CAPSOMAN VASILE – 63 ANI.
DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT,
Inspector stare civilã,
Jeculescu Raluca

ELIBERAREA LIVRETULUI DE
FAMILIE
Livretele de familie se elibereazã la cererea
scrisã a reprezentantului familiei, la Primãria de
domiciliu, in baza urmãtoarelor acte, dupã caz:
● actele de identitate ale pãrinþilor, originale
ºi xerocopii;
● certificatele de naºtere ale copiilor minori,
originale si xerocopii ºi actele de identitate ale
copiilor minori care au vârsta peste 14 ani, originale ºi xerocopii;
● certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor, original ºi xerocopie;

*Unde este urgenþa;
*Unde vã aflaþi;
*De la ce numãr de telefon sunaþi;
*Cum vã numiþi.
*Operatorul evalueazã urgenþa apelantului în funcþie de informaþiile primite ºi
transmite aceste informaþii forþelor de intervenþie abilitate în rezolvarea cazului
respectiv. Dacã este nevoie de intervenþia
tuturor agenþiilor, datele preliminare ale
cazului sunt transmise simultan, în maximum 2- 3 secunde.
*Dupã furnizarea acestor date trebuie
sã rãmâneþi la telefon pentru a fi puºi în
legãturã cu agenþia de urgenþã de care
aveþi nevoie ºi pentru a primi eventuale
recomandãri.
*Dacã legãtura cu numãrul 112 se
întrerupe, trebuie sã sunaþi din nou.
Rãmâneþi calmi ºi rãspundeþi la toate
întrebãrile, nu închideþi pânã când nu vi se
spune.
SUNAÞI LA 112 DOAR DACÃ AVEÞI O
URGENÞÃ!
Referent protecþie civilã
NÃSTASE CORNEL

BIROU STARE CIVILÃ
FEBRUARIE 2018

BIROU STARE CIVILÃ
MARTIE 2018

NAªTERI
LUPOIU CONSTANTIN –
DANIEL
-16.02.2018,IGNAT
NICOLAS- ANDREI – 19.02.2018

NAªTERI
MATEI MELISSA- ELENA – 14.01.2018
(ACT TRANSCRIS), BÃCIOIU MARIO-NICOLAE – 9.03.2018, PAVEL NICOLAS-IULIAN –
19.03.2018, VERINGIOIU SAMUEL-ANDREICONSTANTIN – 19.03.2018, GOJNEA
CLARA -ALEXANDRA – 20.03.2018,
SAMOILÃ CAROL-FLORIN – 16.03.2018.
LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
IONESCU
CIPRIAN
–
CODRIN ªI DOBRE MIRABELADENSIAACT
TRANSCRIS
FRANÞA, NEGUÞESCU MIHAI ªI
CLISERU ELENA – 9.02.2018,
MANEA DUMITRU – IONUÞ ªI
NÃSTASE ANDREEA – MARIA –
10.02.2018
LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ
!

Dupã caz:
● certificatul de deces al unuia dintre soþi,
original si xerocopie;
● hotãrâre judecatoreascã definitivã ºi irevocabilã, din care sã rezulte cãrui pãrinte au
fost incredinþaþi copiii, original si xerocopie;
● declaraþie autentificatã de un notar public
din care sã rezulte cã are in intreþinere copii
nãscuþi in afara cãsãtoriei, datã de parintele
care se aflã in aceastã situaþie;
● documente care atestã modificarea relaþiilor de autoritate parentalã, incredinþare sau
plasament familial al copiilor ºi, dupa caz,
adopþia copiilor.

DECESE
PASCU ION – 83 ANI, DOBRE
GRIGORE – 77 ANI, IVAªCU
MARIA – 85 ANI, STOICA
BENONIE – 79 ANI, BERBECE
LUCIAN -88 ANI, ENACHE
CÃLINA – 84 ANI, DIACONESCU
FLORITZA – IOANA – 94 ANI,
ENE BANU – 63 ANI, BRÎNZOI
SERGHE- FLORIN – 62 ANI,
MOC MARIA – 87 ANI, GOGIOIU
GELU – 84 ANI, DAN FILOFTIA –
83 ANI, BUDOIU ELISABETA- 79
ANI, IRIMESCU CONSTANTIN67 ANI, GORGOª ELENA -83
ANI, DUCA GHEORGHE- 84 ANI,
CEPOSU MARIA – 72 ANI, TRIÞÃ
MARIA – 73 ANI
DUMNEZEU
SÃI
ODIHNEASCÃ !

ÎNTOCMIT,
Inspector stare civila,
Jeculescu Raluca

ÎNTOCMIT,
OFIÞER STARE CIVILÃ,
MÃNICA GEORGIANA

CÃSÃTORII
BÃNARU CIPRIAN -COSMIN ªI SOARE
IONELA – 3.03.2018, MENTZELIDIS NIKOLAOS ªI CÎRNARU MARIA-CÃTÃLINA –
5.03.2018 (ACT TRANSCRIS), DUMITRACHE DORU-IONUÞ ªI IANCU ELENA-ROXANA - 9.03.2018, CÃRARE COSTEL ªI NIÞU
CRISTINA -CORNELIA.
LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!
DECESE
TRIÞÃ MARIA – 73 ANI, MÎNDROIU
ELENA – 67 ANI, ZÃBAVÃ LUCIA – 73 ANI,
PUIU SABINA – 55 ANI, STÃNESCU GHEORGHE – 56 ANI, RUSU FLORICA – 80 ANI,
ILIE GHEORGHIÞA – 58 ANI, CRISTEL
ELENA- 82 ANI, IOVA AURELIAN – 59 ANI,
STOIAN FLOAREA – 66 ANI, BÃNESCU
MARIA – 80 ANI, PARNIA MIRCEA – 99 ANI,
MACOVEI DUMITRA – 84 ANI, ALEXANDRU
CONSTANÞA – 73 ANI, LÃZÃRESCU
VASILE – 97 ANI, IONESCU ION -73 ANI,
CUCULEA ILEANA –87 ANI,
ARON
FILOANA – 86 ANI, UNGUREANU ANDREI –
48 ANI, POROJAN ION – 65 ANI.
DUMNEZEU SA-I ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT,
Inspector stare civilã,
Jeculescu Raluca
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„Oraºul mic cu poveºti mari” – Iulia Tîlvan
Lansare de carte la ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” Pucioasa

Într-o dupã-amiazã liniºtitã de iarnã,
la gura ºemineului, în jurul bradului de
Crãciun din holul ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” din Pucioasa, elevii
ºcolii ºi pãrinþii acestora au primit-o cu
braþele deschise pe tânãra scriitoare
pentru copii, Iulia Tîlvan, autoarea
cãrþii „Oraºul mic cu poveºti mari”,
publicatã la editura Zven Print,
Târgoviºte.
A avut loc, aºadar, un eveniment
deosebit pentru comunitatea oraºului
Pucioasa ºi mai ales pentru micuþii cititori, care au avut ocazia sã asculte, în
lectura autoarei, poveºti inspirate din
viaþa fantasticã a oraºelor mici, poate
chiar din viaþa orãºelului nostru,
Pucioasa. Gazdele evenimentului au
fost directorul ºcolii, profesor de limba
românã, Aurora Zamfir, împreunã cu
doamna
bibliotecar
Carmen
Diaconescu. Spiriduºii de serviciu au
fost cadrele didactice ºi nedidactice din
ºcoalã, cuprinºi de energia sãrbãtorilor
ºi a evenimentului inedit.
În loc de prefaþã, invitaþii de onoare,
domnul viceprimar Dan Sprinceanã ºi
doamna bibliotecar Luminiþa Gogioiu,
au rostit câteva cuvinte despre
copilãrie, ºcoalã, comunitate, importanþa lecturii ºi spiritul magic al sãrbãtorilor de iarnã. De asemenea, au
apreciat interesul copiilor, al ºcolii ºi al
familiilor pentru carte, pentru culturã,
pentru educaþie, pentru viaþã ºi ºi-au
exprimat sprijinul pentru astfel de
evenimente.

Apoi a urmat seara de lecturã, la
lumina bradului ºi a felinarelor, în timp
ce, în surdinã, colindele însoþeau
povestea „Sã crezi în Crãciun...”. Copiii
ºi adulþii au ascultat vrãjiþi aventurile
bunicilor transformaþi în copii ºi s-au
transpus în lumea basmelor, a feeriei
de Crãciun, urmãrind ilustraþiile proiectate.
Abia terminatã lectura, luminile s-au
aprins ºi a început avalanºa de întrebãri: „De unde þi-a venit inspiraþia?”;
„Oare bunicii mei vor recunoaºte vreodatã cã se transformã în copii, în
noaptea de Crãciun?”; „Când vei fi
bãtrânã, ºi tu vei merge în Þara lui Moº
Crãciun?”; „În cât timp ai scris aceastã
poveste?” – iar Iulia le-a rãspuns cu
drag, zâmbind ºi încurajându-i sã
citeascã, sã scrie, sã participe la concursuri de creaþie, sã aibã încredere în
ei, în forþele proprii, în steluþa ºi în visul
lor.
Pentru cã dupã lecturã picã tocmai
bine o porþie de joacã, micii ascultãtori
au fost invitaþi pe coridorul de la parter,
transformat într-o uliþã a copilãriei, cu
felinarele aprinse la cãsuþe. Aici, pe
strãduþã, a fost întinsã o rolã de hârtie,
pe care copiii au desenat scene din
poveste ºi au scris mesaje pentru
autoare: „Iulia, sã fii mereu inspiratã ºi
bucuroasã!”; „Iulia, de când te-am
întâlnit, ai început sã mã inspiri!”;
„Povestea este magicã, extraordinarã
ºi va rãmâne în sufletul copiilor!”;

„Dragã Iulia, ai o imaginaþie bogatã,
care trebuie rãspânditã!”
În timp ce copiii ofereau viaþã rolei
de hârtie, pãrinþii ºi profesorii s-au
îndreptat cãtre biblioteca ºcolii, unde îi
aºteptau mere ºi covrigi, colindele
însoþindu-i ºi aici.
La final, copiii nerãbdãtori au avut,
în sfârºit, ocazia sã primeascã autografe de la Iulia Tîlvan ºi sã facã
fotografii cu noua lor scriitoare preferatã. Pãrinþii au mulþumit, de asemenea, ºi au înþeles cât de important este

ªtiaþi cã…?
Arborele de cacao din ale cãrui boabe se preparã ciocolata, se numeºte „Theobroma”? Acest termen provine din
limba greacã ºi poate fi tradus ca „hrana zeilor”.
Aproximativ 70% din totalitatea arborilor de cacao din
întreaga lume sunt cultivaþi în Africa?
Un arbore de cacao poate produce aproximativ 2.000 de
pãstãi/an?
Cuvântul „ciocolatã” îºi are originea în cuvântul mayaº
„chocol”? Acesta înseamnã „bãuturã caldã”. Aztecii numeau

aceastã bãuturã amarã ºi caldã „Xacoatl”.
Prima ciocolatã a fost produsã în anul 1842, de cãtre
compania Cadbury?
Primul biscuite de ciocolatã a fost creat din greºealã de
Ruth Wakefield? Aceasta a dat reþeta descoperitã companiei
Nestle, în schimbul livrãrii de ciocolatã pe viaþã.
Consumul zilnic de ciocolatã neagrã reduce riscul de boli
ale inimii cu o treime? Sigur cã acum nu trebuie sã exagerãm
cu cantitatea consumatã.

timpul de calitate dedicat copiilor, mai
ales dacã este petrecut în compania
unei cãrþi.
În plus, au fost bucuroºi sã afle cã
au contribuit la strângerea de fonduri
pentru proiectul MagicHome, iniþiat de
fundaþia MagiCamp, o parte din valoarea cãrþilor fiind donatã în acest
scop.
Aurora Zamfir, director,
prof. limba românã
Carmen Diaconescu, bibliotecar

Ciocolata nu este bunã pentru pisici ºi cãþei? Aceasta
poate provoca chiar moartea acestora.
Mirosul de ciocolatã sporeºte undele creierului „theta”
care declanºeazã relaxarea.
Ciocolata este mai eficientã decât codeina în caz de
tuse?
Un râu adevãrat de ciocolatã a fost creat special pentru
filmele Willy Wonka ºi Fabrica de Ciocolatã. Pentru producerea lui s-a folosit apã, ciocolatã ºi cremã. Acest râu nu a
rezistat mai mult de câteva zile.
Oamenii din întreaga lume cheltuie mai mult de 7 miliarde
de dolari/an pentru ciocolatã?
Ciocolata nu provoacã sau agraveazã acneea? Acesta
este doar un mit.
28 de grame de ciocolatã sau de cacao conþin 10% din
doza zilnicã recomandatã de fier?
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■ SPCLEP PUCIOASA vã informeazã!

ÎMPLINIREA
VÂRSTEI DE 14 ANI
- DOCUMENTE
NECESARE:

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoþit de unul dintre pãrinþi
sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenþã socialã ori de persoana cãreia i-a fost încredinþat în plasament, are
obligaþia sã solicite, în termenul prevãzut de lege (15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani), eliberarea cãrþii de identitate, prezentând la ghiºeul
serviciului public comunitar de evidenþã a persoanelor urmãtoarele documente:
- Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã de minor ºi
de una dintre persoanele prevãzute la alin 1;
- certificatul de naºtere, cu care se face dovada cetãþeniei române,
original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care pãrintele face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea judecãtoreascã, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate (7 lei)
***este obligatoriu consimþãmântul titularului spaþiului de locuit***

EXPIRAREA ACTULUI DE IDENTITATE
DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate (se distribuie gratuit de
la ghiºeu)
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor, dacã este cazul;
- certificatul de naºtere ºi certificatul de cãsãtorie, dacã este cazul,
original ºi copie;
- hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, dupã caz, original ºi
copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/decedate, în cazul soþului supravieþuitor, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor cu vârsta mai micã de 14 ani, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original ºi
copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate (7 LEI)
***este obligatoriu consimþãmântul titularului spaþiului de locuit***
Pentru a evita aglomeraþia la ghiºeul de lucru cu publicul, recomandãm cetãþenilor din raza de competenþã sã depunã documentele în
vederea eliberãrii actelor de identitate, cu cel putin 15 zile inainte de expirarea acestora.

SPCLEP PUCIOASA
Ag ºef principal de poliþie
Emanuel Tohãneanu
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Prevenirea furturilor
din locuinþe ºi
a înºelãciunilor

Pucioasa

Vã r ecomandãm:

Nu primiþi în locuinþã persoane care pretind cã sunt de
la diverse societãþi comerciale
(Distrigaz, Electrica, etc.)
decât dupã ce aceasta prezintã legitimaþia de serviciu/ordin
de serviciu ºi cartea de identitate.
Aceeaºi atenþie trebuie sã o
acordaþi ºi celor care se prezintã ca fiind prieteni cu o anumitã rudã aflatã în strãinãtate
ºi doresc sã vã predea un colet
sau o sumã de bani, rugânduvã sã-i însoþiþi la bancã.
Fiþi atenþi la persoanele cu
care intraþi în contact pe
stradã, în jurul blocului,
aparent întâmplãtor. Este posibil ca acestea sã vã
urmãreascã, sã încerce sã se
împrieteneascã cu dumneavoastrã ºi sã pãtrundã în
locuinþã cu scopul de a sustrage bani sau bunuri.
Nu cumpãraþi obiecte de la
persoane care vã abordeazã
la domiciliu sau în preajma
zonelor comerciale sub pretextul cã le vând la preþuri mai
mici decât valoarea realã.
Puteþi fi înºelaþi ºi sã constataþi
acest lucru când este prea
târziu.
Dacã locuiþi la parter sau la

ultimul etaj, nu lãsaþi ferestrele
deschise atunci când nu sunteþi la domiciliu.
Rugaþi vecinii sã supravegheze locuinþa atunci când lipsiþi de acasã, mai ales o
perioadã mai mare de timp.
Dacã aveþi suspiciuni cu
privire la o anumitã persoanã,
contactaþi poliþistul de proximitate, sau în cazuri de urgenþã
apelaþi Poliþia la numãrul de
telefon 112.
Nu acceptaþi ca persoane
ce nu posedã autorizaþie sã
efectueze lucrãri de reparaþii/întreþinere la acoperiºuri
sau de montare jgheaburi de
colectare a apei pluviale.
Totodatã, încheiaþi documente
în acest sens, înainte de
începerea lucrãrilor, pentru a
evita eventualele neînþelegeri
referitoare la contravaloare,
precum ºi pentru a vã putea
justifica în faþa organelor abilitate în caz de neînþelegeri
privind viciile aparente ºi
ascunse
ale
serviciilor
prestate.
ªeful Poliþiei
Oraºului Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie
LUPU VLAD

O SÃRBÃTOARE A IUBIRII

“Departe nu alerg ca râul,
Cã cine uitã se destramã…
Cu roua spicului sub pleoape,
Mã-ntorc spre ce mi-e sfânt ºi-aproape:
Spre chipul tãu de aur, mamã
ªi-mi curge sufletul ca grâul”
Grigore Vieru

Ziua Femeii a fost ºi va rãmâne pentru
totdeauna, o sãrbãtoare a iubirii ºi a vieþii.
În aceastã zi, simþim mai mult ca
oricând, cã iubirea triumfã, cã trãieºte în
noi de la începutul timpurilor, pentru cã aºa
cum se ºtie, “Unde dragoste nu e, nimic nu
e”.
Acest sentiment înãltãtor ºi unic, ne
înnobileazã, ne face mai frumoºi, mai puternici.
De aceea, am asociat aceastã frumoasã sãrbãtoare cu iubirea. Femeia
însãºi este iubire…
Ea este mama care ne-a dat viaþã ºi

ne-a învãþat sã trãim, sã iubim viaþa cu tot
ce are ea bun ºi curat, sã iubim oamenii ºi
tot ceea ce ne înconjoarã, sã ne iubim pe
noi înºine.
Cântec de leagãn ºi lacrimã de dor,
credinþã ºi speranþã, luminã ºi iubire, tainã
prin care lumea dãinuie de la
începuturi/aceasta este femeia, pe care o
iubim.
ªi cred, cã nu întâmplãtor Ziua Femeii
a fost aleasã într-un început de primãvarã.
Asociez cu primãvara chipul ei gingaº
ºi frumos, care strãluceºte în lumina plenarã a biruinþei….
A trecut peste zilele reci, a trecut prin
viscol ºi ger, a trecut peste încercãrile
iernii. A pãstrat din anotimpul alb, strãlucirea fulgilor argintii, frumuseþea ºi magia
sãrbãtorilor, trãite în fiecare an împreunã
cu cei dragi, lângã bradul împodobit, ca o
poveste nesfârºitã a copilãriei.
O regãsesc în toate anotimpurile, cu
care destinul ei s-a identificat. ªi în chip

tainic, a luat de la primãvarã binecuvântarea luminii, prospeþimea ºi frumuseþea florilor, zborul înalt al cocorilor
care sãgeteazã zãrile îndepãrtate.
De la varã a luat cãldura ºi puterea de
a-ºi împlini visul prin trudã ºi effort, prin
hãrnicie ºi rãbdare.
Toamna i-a dat înþelepciune ºi generozitate, împlinire ºi echilibru, i-a dat bucuria,
de a strânge roadele bogate, dupã o viaþã
de muncã.
Puternicã ºi înteleaptã, femeia a stiut
sã-ºi pãstreze prin timp valorile cu care a
înzestrat-o viaþa. Ea este de fapt Viata, cu
bucuriile ºi aºteptãrile ei, cu împliniri sau
cu eºecuri, cu zboruri sau cãderi….
Prin toate acestea trece femeia-mamã,
despre care scriu cu lacrima aduceriiaminte, cu nostalgia, dar ºi cu recunoºtinþa
celor care au fost cândva copii, cu iubirea
acelora, care sãrbãtorim astãzi deopotrivã,
Ziua Femeii.
Stãm sub semnul timpului efemer,

împovãraþi de dor ºi de ani, dar nu uitãm
chipul aceleia care ne-a dat viaþã, ne-a
crescut, ne-a iubit. ªi noi la rândul nostru
învãþãm aceeaºi lectie pe copiii ºi pe
nepoþii nostri, stând înþelepþi sub “repetabila povarã”.
Mama rãmâne pentru fiecare dintre noi,
icoanã sfântã, floare de dor ºi de iubire.
Sculptate în veºnicie, numele mamelor,
ale fiicelor ºi surorilor, numele iubitelor, de
fapt, numele acestea însumate în tine,
Femeie, nu vor pieri niciodatã.
Acest nume va fi rostit mereu cu iubirea
aceea, cu care Dumnezeu a creat cerul ºi
pãmântul ºi pe noi oamenii, dupã Chipul ºi
Asemãnarea Sa.
Mereu va fi viaþã pe pãmânt, vor fi copii
ºi mame, care vor duce mai departe timpul, ca un triumf al iubirii ºi al vieþii pe
pãmânt.
La Mulþi Ani, Femeie!
Prof. Maria Panturoiu
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Cerinþe obligatorii
pentru fermieri
Tratamentele aplicate în livezi sunt
obligatorii pentru menþinerea, dar mai ales
prevenirea îmbolnãvirii pomilor fructiferi.
Aplicate la timp, acestea contribuie decisiv
la obþinerea unor recolte mari ºi sãnãtoase.
Trebuie cunoscut faptul cã fermierii sunt
obligaºi sã îndeplineascã anumite cerinþe
în momentul aplicãrii tratamentelor:
- sã întocmeascã registrul de evidenþã
al tratamentelor;
- sã pãstreze facturile, avizele, bonurile
de casã;
- sã utilizeze numai p.p.p. omologate ºi
doar în scopul pentru care acestea au fost
omologate;
- sã foloseascã p.p.p. numai în conformitate cu instrucþiunile de utilizare;
- sã nu aplice tratamente cu p.p.p. în
zonele cu protecþie a resurselor de apã, în
zonele de protecþie sanitarã ºi ecologicã ºi
în alte zone protejate stabilite în condiþiile
legii;
- spaþiul de depozitare a p.p.p. sã fie
ferit de luminã, cãldurã ºi umiditate excesivã, separat de alte materiale (furaje, alimente), sã fie prevãzut cu rafturi pentru
produse;
- produsele trebuie sã se pãstreze în
ambalajele originale;
- fermierii trebuie sã facã dovada cã au
predat ambalajele goale (dupã ce au fost
clãtite de trei ori).
Întocmit,
ing. Stanciu Clara

TONIKA PUCIOASA –
MÂNDRIE PENTRU ORAª
Echipa reprezentativã a oraºului, ªcoala “Mihai Viteazul”-TONIKA
Pucioasa, a fost înscrisã în anul competiþional 2017-2018 în Campionatul
Naþional de baschet Junior Under 14, alãturi de cele mai bune cluburi din
þarã. În urma încheierii fazei de calificare ce a constat în douã turnee
desfãºurate la Târgoviºte ºi Craiova, echipa ºcolii noastre s-a clasat pe locul
I cu 10 victorii din 10 meciuri susþinute.
Faza a doua a competiþiei pentru echipele calificate se desfãºoarã sub
forma a 3 turnee. Primul a avut loc la Bucuresti la începutul lunii decembrie.
În perioada 9-12 februarie a avut loc la Pucioasa cel de-al doilea turneu al
fazei de clasificare, echipa noastra întâlnind echipe din Bucureºti, Cluj,
Braºov, Tulcea ºi Gheorgheni. Clasarea pe locul I la finalul acestui turneu ne
calificã la turneul semifinal.
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Paºtele - cea mai mare
sãrbãtoare a creºtinãtãþii

Paºtele este cea mai veche ºi importantã
sãrbãtoare a creºtinãtãþii, care a adus
omenirii speranþa mântuirii ºi a vieþii veºnice,
prin sacrificiul lui Iisus Hristos, Învierea fiind,
dupã cum spunea pãrintele Arsenie Boca,
singura minune care se aratã tuturor, credincioºi ºi necredincioºi.
La câteva zile dupã intrarea solemnã în
Ierusalim (de Florii), Mântuitorul a fost judecat ºi rãstignit, a murit pe cruce ºi a fost pus
în mormânt. Dupã trei zile, a înviat din morþi.
Toatã aceastã succesiune de evenimente au
avut loc în numai o sãptãmânã, cea a
Patimilor, care precede Învierea.
Scopul acestei sãrbãtori creºtine este
amintirea vie a patimii, a morþii ºi a Învierii lui
Iisus Hristos. Sfânta Scripturã a Noului
Testament spune cã Iisus Hristos, înainte de
a pãtimi, a prezis de mai multe ori cã va fi
rãstignit, dar a treia zi va învia. De teama
aceasta, iudeii au pus soldaþi de pazã la mormântul lui Iisus Hristos. Totuºi, minunea s-a
întâmplat.
Dupã intrarea solemnã în Ierusalim,
Mântuitorul a fost judecat ºi rãstignit, a murit
pe cruce ºi a fost pus în mormânt, iar dupã
trei zile a înviat din morþi. Duminicã dis-dedimineaþã, Iisus Hristos a înviat ca un
biruitor, cu puterea dumnezeirii Sale, ca sã
împlineascã Scriptura ºi cele hotãrâte de
iconomia divinã pentru mântuirea neamului
omenesc, explicã pãrintele Constantin
Stoica, purtãtorul de cuvânt al Patriarhiei
Române.

duratei Postului Mare l-a avut, probabil,
numãrul 40 care apare în Vechiul Testament
de mai multe ori. Principalele evenimente
care implicã acest numãr ar fi cele patruzeci
de zile ale potopului, cele patruzeci de zile
petrecute de Moise pe muntele Sinai, cele
patruzeci de zile în care iscoadele evreilor au
cercetat pãmântul Canaanului, în care aveau
sã intre, cele patruzeci de zile parcurse de
Sfântul Prooroc Ilie spre a ajunge la muntele
Hore, cele patruzeci de zile pe care
Dumnezeu le pune înaintea poporului din
Ninive, spre a se pocãi.
În Noul Testament existã anumite pasajecheie unde se aminteºte de numãrul de
patruzeci de zile - cele patruzeci de zile
petrecute de Mântuitor în pustiul Carantanie,
cele patruzeci de zile de la Înviere ºi pânã la
Înãlþare, timp în care Mântuitorul le dã
Sfinþilor Apostoli ultimele învãþãturi.
Un ultim indiciu la fel de important ar fi cei
patruzeci de ani petrecuþi de poporul lui
Israel în pustiu. Simbolismul acestei
perioade este unul forte ºi reprezintã cu siguranþã timpul în care Dumnezeu încearcã
lealitatea fiilor lui Israel, în vederea renaºterii
unei noi generaþii fidele lui.
Sãptãmâna Sfintelor Pãtimiri, cea care
precede Învierea, are în cultul ortodox slujbe
ºi rânduieli speciale. Astfel, luni, marþi ºi
miercuri se sãvârºeºte Liturghia darurilor
mai înainte Sfinþite, iar joi ºi sâmbãtã
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unitã cu
Vecernia.

La Cina cea de Tainã, în noaptea când a
fost trãdat de unul dintre apostoli, Iuda
Iscarioteanul, înainte de a fi prins ºi arestat,
Iisus a instituit sãrbãtoarea Paºtelui nou testamental, dupã porunca ce I-a fost datã de
Dumnezeu.
Duminica - a treia zi dupã Scripturi femeile purtãtoare de mir au gãsit mormântul
Mântuitorului gol. Împotriva tuturor a celor
care L-au acuzat ºi batjocorit, numindu-l în
derâdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu
spini, rege al cãrui tron era o Cruce, pãrãsit
de ai sãi, pãzit sub grea ºi rece lespede de
piatrã, Hristos a izbândit cea mai strãlucitã
biruinþã ce s-a vãzut vreodatã: biruinþa
asupra morþii ºi asupra rãutãþii omeneºti.
Aceastã biruinþã nu putut fi tãgãduitã ºi nu ia putut fi smulsã niciodatã, a spus pãrintele
Stoica.
Împreunã cu duminica, sãrbãtoarea sãptãmânalã a creºtinilor, Paºtele a fost sãrbãtorit încã din epoca apostolicã. În conºtiinþa
Bisericii, Învierea Domnului nu este doar cea
mai veche sãrbãtoare creºtinã, ci ºi începutul
ºi culmea tuturor sãrbãtorilor ºi a praznicelor.
Aceastã aleasã ºi sfântã zi, cea dintâi a sãptãmânii, praznic al praznicelor, este ºi sãrbãtoare a sãrbãtorilor.
Paºtele este precedat de 40 de zile de
post aspru, apoi o altã sãptãmânã, a ºaptea,
cea a patimilor.
Un rol deosebit în determinarea ºi fixarea

La Liturghia Sfântului Vasile cel Mare din
Sfânta ºi Marea Joi se scoate, la
Proscomidie, un Sfânt Agneþ special care
este sfinþit ºi va fi uscat ºi sfãrâmat a treia zi
de Paºti la Liturghia Sfântului Ioan Gurã de
Aur, într-o rânduialã specialã, miridele rezultate fiind folosite ca Împãrtãºanie pentru bolnavi, copii ºi în situaþii speciale. Aceastã
Sfântã Împãrtãºanie este pãstratã în
Chivotul din Sfântul Altar, pe Sfânta Masã.
Tot joi, la sfârºitul Sfintei Liturghii, existã
rânduiala spãlãrii picioarelor, în amintirea
gestului fãcut de Mântuitorul Iisus Hristos la
Cina cea de Tainã, când a spãlat picioarele
celor 12 apostoli. Aceastã rânduialã se
sãvârºeºte în unele mãnãstiri din Patriarhia
Românã ºi este oficiatã de stareþul mãnãstirii, care spalã picioarele a 12 dintre
vieþuitorii mãnãstirii pe care o conduce.
În Sfânta ºi Marea Vineri, în Biserica
Ortodoxã
se
sãvârºesc
Ceasurile
Împãrãteºti, în cadrul cãrora se citesc textele
evanghelice legate de patimile Domnului
Iisus Hristos. Aceste ceasuri se numesc
împãrãteºti deoarece în Bizanþ participa ºi
împãratul la ele.
Tot în Sfânta ºi Marea Vineri, dupã ceasurile împãrãteºti se sãvârºeºte slujba
Vecerniei Mari, în cadrul cãreia se scoate în
mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, pe care este
reprezentatã punerea în mormânt a
Mântuitorului. Sfântul Epitaf rãmâne în

mijlocul bisericii pânã la sfârºitul slujbei
Deniei Prohodului Domnului de vineri searã,
când este dus de preoþi în Sfântul Altar dupã
ce a fost purtat în procesiune în jurul bisericii.
În Sfântul Altar, Epitaful este aºezat pe
Sfânta Masã, unde rãmâne în toatã perioada
pascalã pânã în ajunul sãrbãtorii Înãlþãrii
Domnului, când va fi aºezat la locul sãu în
bisericã.
Sãrbãtoarea Învierii Domnului este cea
mai mãritã, îmbucurãtoare ºi solemnã dintre
sãrbãtorile anului. Duminica Învierii
guverneazã întocmirea întregului ciclu mobil
de sãrbãtori al anului bisericesc, amintindune de trecerea noastrã de la întuneric la
luminã ºi de la moarte la viaþã.
Potrivit tradiþiei liturgice vechi a Bisericii,
conservatã în Tipicele de origine studitã
(constantinopolitanã), anul liturgic începea,
ca ºi astãzi, în noaptea Paºtilor. De data
Paºtilor erau legate succesiunea ºi denumirea duminicilor ºi a sãptãmânilor de peste
an.
Paºtele a fost sãrbãtorit încã de la
început în toatã lumea creºtinã, însã nu
peste tot la fel. Izvoarele amintesc cã în
Biserica primarã au existat mari diferenþe
regionale în ceea ce priveºte data ºi modul
sãrbãtoririi Paºtelui. Creºtinii din pãrþile Asiei
Mici ºi ale Siriei, care aveau ca temei practica veche moºtenitã de la Sfinþii Apostoli Ioan
ºi Filip, luau în calcul ziua anualã sau lunarã
ºi sãrbãtoreau mai întâi moartea Domnului
("Paºtile Crucii") la 14 Nisan, apoi Învierea
("Paºtile Învierii") la 16 Nisan, indiferent de
ziua din sãptãmânã în care cãdea aceastã
datã.
Partizanii acestei practici iudaizante mai
erau numiþi ºi "quartodecimani", fiindcã sãrbãtoreau Paºtile la 14 Nisan, adicã în
aceeaºi zi cu iudeii.

Iudaizanþii mai moderaþi ("protopashiþii")
sãrbãtoreau Paºtile duminica, însã întotdeauna legau aceastã duminicã de Paºtile
iudaic, chiar dacã de multe ori sãrbãtoarea
cãdea înaintea datei reglementare.
Cea mai mare parte a creºtinãtãþii însã
(Apusul, Egiptul, Grecia ºi Palestina) lua
drept normã ziua sãptãmânalã. Ei sãrbãtoreau, aºadar, moartea Domnului întotdeauna
în Vinerea cea mai apropiatã de 14 Nisan, iar
Învierea - în duminica urmãtoare, care cãdea
totdeauna dupã 14 Nisan sau dupã prima
lunã plinã, dupã echinocþiul de primãvarã.
Moartea Domnului sau "Paºtile Crucii"
era zi de întristare ºi era sãrbãtoritã cu post
prelungit pânã în ziua Învierii. Învierea
Domnului sau "Paºtile Învierii" era zi a
bucuriei ºi se sãrbãtorea, ca ºi astãzi, prin
agape ºi cine. Practica aceasta era fondatã
pe învãþãtura Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel.
O parte dintre creºtinii din Galia sãrbãtorea Paºtile la o datã fixã: 25 martie sau
chiar 27 martie.
Cele douã denumiri originare ale Paºtelui
creºtin ("Paºtile Crucii" ºi "Paºtile Învierii") au
fost conservate de cãtre Biserica RomanoCatolicã, ce foloseºte doi termeni diferiþi pentru a indica atât "Paºtile Crucii" (Pasqua di
Passione), cât ºi "Paºtile Învierii" (Pasqua di
Resurrezione).
Lumina Învierii de la Sfântul Mormânt din
Ierusalim se aprinde, însã, numai la Paºtele
ortodox.
Indiferent cum este serbatã sau câte tentative de denigrare a celei mai importante
sãrbãtori a creºtinilor au existat, Hristos a
izbutit cea mai strãlucitã biruinþã ce nu i-a
putut fi luatã.
Învierea din morþi a lui Iisus Hristos este
semnul biruinþei sale, iar comemorarea acestei Învieri rãmâne de milenii una dintre cele
mai importante sãrbãtori ale creºtinãtãþii.
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