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Bucurii de varã la Centrul
Cultural European Pucioasa

În Parcul Central al
Oraºului Pucioasa, oamenii
s-au putut bucura de un
spectacol aparte: muzicã ºi
dansuri populare tradiþionale
din Bulgaria ºi România,
alãturi de Ceata lui Zâmbilici.

Reprezentaþiile
micilor
artiºti i-au încântat pe toþi cei
prezenþi ºi au stârnit ropote de
aplauze. Miºcãrile interpreþilor
au fost urmãrite cu atenþie, iar
spectatorii s-au prins în joc.
Spectacolul s-a terminat cu
un joc de culoare si veselie.

Înãlþarea Sfintei Cruci

Înãlþarea Sfintei Cruci este o sãrbãtoare instituitã
de cãtre Bisericã în urma a douã evenimente, respectiv aflarea Crucii pe care a fost rãstignit Mântuitorul
Iisus Hristos ºi înãlþarea ei solemnã în vãzul poporului,
la 14 septembrie 335.
Cel de-al doilea eveniment este aducerea Crucii
de la perºi în anul 629, în timpul împãratului bizantin
Heraclius. Acesta a depus-o cu mare cinste în Biserica
Sfântului Mormânt din Ierusalim, dupã ce patriarhul
Zaharia a înãlþat-o în vãzul credincioºilor, la 14 septembrie 630, potrivit crestinortodox.ro.
În decursul timpului însã, peste locul unde se
spunea cã se aflã îngropatã Crucea, fusese construit
un templu pagân. Dupã dãrâmarea acestuia ºi
sãparea în adâncime, au fost gãsite trei cruci, iar alãturi de ele o inscripþie pe care scria “Iisus nazarineanul, regele iudeilor”. Neºtiind însã care este crucea pe
care fusese rãstignit Hristos, a fost puse pe rând deasupra unui mort care, la atingerea uneia dintre cele trei
cruci, a înviat ºi s-a ridicat viu. ªi o femeie bolnavã de
moarte, mergând la ea patriarhul cu împãrãteasa ºi
aducând crucile, peste care a fost pusã crucea
Domnului, îndatã s-a sculat sãnãtoasã.
Astfel, prin aceste minuni, a fost identificatã
Crucea pe care fusese rãstignit Hristos. Datoritã
mulþimii de oameni care doreau sã vadã crucea,
împãrãteasa Elena împreunã cu patriarhul Macarie au
înãlþat-o în vãzul tuturor.
Sfântul Constantin cel Mare a zidit în acel loc o biserica, Biserica învierii Domnului, sfinþitã la 13 septembrie 335. A douã zi, la 14 septembrie, patriarhul
Macarie al Ierusalimului a arãtat din nou, de pe
amvonul bisericii, sfântul lemn al Crucii Rãstignirii,
pentru cã toþi cei de faþã sã-l vadã. De atunci, aceastã
zi a rãmas definitiv cã sãrbãtoare a “înãlþãrii” sau
“Arãtãrii” Sfintei Cruci.

Cea de-a douã întâmplare care a fãcut cã aceastã
sãrbãtoare sã se generalizeze a fost aducerea Sfintei
Cruci de la perºi. În anul 611, aceºtia au intrat în
Ierusalim, au distrus Biserica învierii ºi au furat crucea
pe care fusese rãstignit Hristos. Câþiva ani mai târziu,
în 629, împãratul Heraclius a înfrânt armatele perºilor
ºi i-a alungat din Ierusalim, conform gds.ro.
Sfânta Crucea a fost recuperatã ºi adusã de însuºi
împãratul, care, la 14 septembrie 630, a aºezat-o în
aceeaºi biserica.
În 634, Sfânta Cruce a fost dusã în procesiune
solemnã de la Ierusalim la Constantinopol. De atunci,
sãrbãtoarea înãlþãrii Sfintei Cruci, limitatã pânã în acel
an numai la Ierusalim, s-a extins treptat, în toatã
Biserica de Rãsãrit.
Este singura sãrbãtoare în care se þine post aspru.
În Biserica apuseanã, sãrbãtoarea a fost introdusã de
papa Serghie I (687-701), care era antiohian de origine.

Tradiþii ºi obiceiuri

În popor, aceastã sãrbãtoare se mai numeºte ºi
Ziua Crucii ºi este consideratã datã ce vesteºte
sfârºitul verii ºi începutul toamnei. Conform tradiþiei
populare, de ziua Crucii se închide pãmântul, care ia
cu sine insectele, reptilele ºi plantele ce au fost lãsate
la lumina în primãvarã.
Pe 14 septembrie, la bisericã se sfinþesc
busuiocul, menta, mãghiranul ºi cimbru, considerate
plante magice. Acestea îi aparã pe credincioºi de
diverse boli, dar vegheazã ºi asupra pãsãrilor ºi animalelor din ogradã. Monedele sfinþite în aceastã zi,
pãstrate în portofel, alãturi de o cruciuliþã aduc belºug
ºi spor în muncã.
De asemenea, se spune cã nu este bine sã se
mãnânce usturoi, nuci, prune ºi peºte. Este recomandat sã se þinã post negru, aspru, pentru vindecarea
sufletului ºi a trupului.

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.

PROGRAMUL
SERBÃRILOR
BÃILOR
PUCIOASA
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Mesajul Primarului
Oraºului Pucioasa
ing. Constantin
Emilian Ana:
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“Împreunã pentru
un oraº civilizat, cu
adevãrat european!”
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Pucioasa
Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
al o raºului

- ºedinþã ordinarã din 31.07.2018 -

HOTÃRÂRE
P r iv i n d : A p r o b a r e a Regulamentului
privind
reglementarea cadr ului general de
exceptare de la plata cheltui e l i l o r c o mu n e a c h i r i a º i l o r
care locuiesc în locuinþele
constr uite din fondur ile ANL
ºi administrate de cãtre
U. A . T
Oraºul
Pucioasa,
Serviciul
Administraþie
Localã
–
Compar timent
Administrare Fond Locativ.

◆

locuinþã deþinutã cu contract
de
închiriere
de
dna
Gheorghe Ioana Cr istina cu
o locuinþã vacantã ºi anume
a p a r t a m e n t u l n r. 3 , b l . 1
ANL, str. Rândunelelor.

◆

◆

HOTÃRÂRE
Pr ivind: Aprobarea schimbãr ii garsonierei nr.11, bl. 1
ANL,
s t r.
R â n d u n e l e l o r,

HOTÃRÂRE

Privind: 1) Rectificarea
bugetului local pe anul 2018.
2) Rectificarea
bugetului de venitur i propr ii
º i s u b ve n þ i i a l C e n t r u l u i
Cultural European Pucioasa
pe anul 2018.

P r i v i n d : R evo c a r e a H C L
45/29.03.2018 pr ivind schimbarea denumir ii Grãdiniþei cu
P r o g r a m P r e l u n g i t n r. 2
P uc ioas a î n G r ãdiniþ a c u pr ogram prelungit ”Caruselul
Copilãr iei” Pucioasa.

◆

HOTÃRÂRE
Pr ivind: Apro b a re a ch e l tu ielilor
a fe r e n t e
n a ve t e i
cadrelor didactice ºi personalului didactic auxiliar.

◆

HOTÃRÂRE
Privind: Scutirea de la
plata chir iei confor m Legii nr.
4 4 8 / 2 0 0 6 p e n t r u s u p r a fa þ a
locativã cu destinaþie de
locuinþã din str. Stadionului,
bl. 103, cam. 72, deþinutã cu
contract de închiriere de
doamna Gheorghe Floarea.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE
Pr ivind: 1) Aprobarea indic a t o r i l o r a fe r e n þ i exe c u þ i e i
b u g e t u l u i l o c a l a i U. A . T.
Oraºul Pucioasa calculaþi la
30
iunie
2018
c o n fo r m
Ordinului Comun al Ministerului Administraþiei ºi
Internelor
ºi
Ministerul
Finanþelor
Publice
n r.
244/2651/2010.
2) Ap ro b a re a co n tului de execuþie la data de
30 iunie 2018.

◆

◆

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea programului minimal de activitãþi
aferent per ioadei iulie 2018
–
decembrie
2018
ce
urmeazã a fi realizat de
Centr ul Cultural European al
Oraºului
Pucioasa
Dâmboviþa.

◆

HOTÃRÂRE
P r iv ind: A pr obar ea m odificãr ii Anexei nr. 1 la HCL nr.
85/ 16. 05. 2018 pr iv ind apr obarea creditelor de angajament pentr u acþiuni multiple
– per ioada 2018- 2019 c onfor m Anexei nr. 1.

◆

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea organizãrii
”Serbãrilor
Bãilor
Pucioasa” în perioada 31
august – 02 septembrie
2 0 1 8 , a p ro gramu l u i d e a cti vi tã þi a fe re n t a ce sto ra , p re cum ºi a devizului estimativ
de cheltuieli.

◆

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea propuner ii de schimbare a destinaþiei imobilului Grãdiniþa cu
program prelungit Pr ichindel,
construcþie situatã în loc.
Pucioasa, Aleea Ardealului,
nr. 2, în vederea demolãr ii ºi

construirii unui imobil cu
aceeaºi destinaþie, în cadr ul
proiectului Construirea ºi
dotarea
Grãdiniþei
”Prichindel” din Oraºul Pucioasa
ºi îmbunãtãþirea spaþiilor
publice urbane din zonã.

◆
ªedinþã de îndatã
din 24.07.2018
HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea trecer ii din Inventar ul domeniului pr ivat al unitãþii administrativ
teritoriale
Oraºul
Pucioasa
în
I n ve n t a r u l
domeniului public al unitãþii
administrativ
teritoriale
Oraºul Pucioasa a 16 lotur i
de teren, situate în oraºul
P u c i o a s a , s t r. Z o r e l e , s t r.
Serg. Erou Nicolae Mar ius,
str. Republicii ºi str. Flor in
Popescu C.O. Sydney 2000.

BIROU STARE CIVILÃ
IULIE 2018

NAªTERI

BIÞOC ERIKA - ANNIA – 15 IUNIE
2016,
MASSA,
ITALIA
ACT
TRANSCRIS, BIÞOC NICOLAS - KEVIN
- 14
MARTIE 2018, MASSA ITALIA ACT TRANSCRIS, BLAJ YANIS- KEVIN –
23 MAI 2018, BRUXELLES – BELGIA,
ACT TRANSCRIS, ARON AVA – MARIA –
19.04.2018 – HEERLEN OLANDA, ACT
TRANSCRIS

LE DORIM SÃNÃTATE !

CÃSÃTORII

ANTOFIE SEBASTIAN – MIHAI ªI
VANCEA ANDREEA – VIOLETA –
14.07.2018; BÃDOI ADRIAN ªI BÃNDOIU
PETRUÞA – 14.07.2018; GARRANO SALVATORE ªI GEAGIU FLORICA 14.07.2018; NICOLÃESCU GHEORGHIÞÃ
ªI
CONSTANTINESCU
ANCUÞA
15.07.2018; CHIVA MIHAI- ALEXANDRU ªI
HOMEGHI DANINA - ADRIANA –
20.07.2018; ZAMFIR MIHAI ªI SANDA

ªTEFANIA – LAVINIA
- 21.07.2018;
BUNEA ILIE ªI IANCU LAVINIA –
22.07.2018; BELDIMAN FLORIN ªI
DOVÎNCESCU MIHAELA - ANDREEA –
22.07.2018; GEAMBAªU MARIUS - AURELIAN ªI PÃTRULESCU LAURA - MIHAELA27.07.2018;
DOBRE
GEORGE
–
VALENTIN ªI ªERBÃNESCU ADRIANA –
VASILICA – 28.07.2018.

LE DORIM “CASÃ DE PIATRÃ!”

DECESE

BÃDOIU FLOAREA – 85 ANI; CRUCERU
NICOLAE - 83 ANI; TOMA VIORICA – 73 ANI;
BREBENE SORIN – GHEORGHE – 57 ANI;
FLOREA MIHAIL – 81 ANI; NIÞESCU ELENA
– 92 ANI; MUªESCU IOANA – 75 ANI;
NÃSTASE MIRCEA – 72 ANI; SFÎRLEAZÃ
ANDREI - ALEXANDRU – 27 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!
OFIÞER STARE CIVILÃ
MÃNICA GEORGIANA

Buletin de informare
al o raºului
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Pucioasa

PRINTR-U
UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VÃ SALVAÞI VIAÞA ªI BUNURILE!
STIMAÞI CETÃÞENI,
În ultimii ani se constatã o
intensificare atât a tipurilor de riscuri
cât ºi a frecvenþei de manifestare a
acestora, ce ameninþã viaþa ºi sãnãtatea populaþiei, mediul înconjurãtor,
patrimoniul public ºi privat.
Actele normative ce reglementeazã activitatea de prevenire a
situaþiilor de urgenþã s-au modificat,
fiind corelate cu legislaþia existentã în
comunitatea europeanã.
Scopul realizãrii acesteia este
de a conºtientiza cetãþenii cu privire
la riscurile din zona în care trãiesc ºi
de a informa asupra mãsurilor de
prevenire ºi comportamentului pe
care sã-l aibã în diferite situaþii de
urgenþã.
Multe dintre efectele unor situaþii de urgenþã pot fi limitate sau chiar
eliminate, dacã acþionaþi la timp ºi
ºtiþi cum sã interveniþi corect.
De aceea, este bine sã vã
informaþi dinainte asupra pericolelor
cu care vã puteþi confrunta, sã vã
însuºiþi mãsurile ºi regulile de prevenire a eventualelor situaþii de
urgenþã ºi sã participaþi la exerciþiile
ºi simulãrile pe care le organizeazã
autoritãþile publice locale sau forþele
profesioniste de intervenþie.

INCENDIUL

REGULI ªI MÃSURI
DE PREVENIRE
A INCENDIILOR
DOTAREA CU DETECTOARE INDIVIDUALE
DE FUM

Se recomandã instalarea detectoarelor individuale de fum (câte unul
la dormitoare, camera de zi, holuri).
Funcþionarea corectã a acestora
reduce la jumãtate numãrul victimelor
incendiilor. Verificaþi funcþionarea
detectoarelor, curãþaþi-le lunar ºi
înlocuiþi bateriile cel puþin o datã pe
an. Înlocuirea detectoarelor se face o
datã la 10 ani.

MATERIALE INFLA MABILE

● Nu folosiþi niciodatã motorina,
benzina, naftalina sau alte materiale
inflamabile în interiorul locuinþei.
● Carburanþii sau alte lichide
inflamabile pentru uz caznic se
pãstreazã numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate ºi fãrã a se

1.Furnicile nu dorm niciodatã. Cu toate acestea, în zorii zilei,
furnicile se întind asemenea oamenilor pentru a se dezmorþi.
2.Aproximativ 90% din populaþia întregii planete locuieºte în
emisfera nordicã.
3.Cimpanzeii ºi coþofenele sunt

depãºi cantitatea de 25 l.
● Nu fumaþi niciodatã în
apropierea lichidelor inflamabile.
● Nu folosiþi niciodatã afumãtori
improvizate ºi nu le amplasaþi în
magazii, poduri, remize, sub
ºoproane sau lângã materiale combustibile. Afumãtorile se confecþioneazã din zidãrie de cãrãmidã
ºi materiale incombustibile ºi se
amplaseazã independent de celelalte
construcþii din gospodãrie.
● Nu aºezaþi buteliile de gaze în
apropierea surselor de cãldurã ori
sub acþiunea directã a razelor solare.
● Nu folosiþi butelii de gaze
lichefiate fãrã regulatori de presiune,
cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lãrgite
la capete.
● Nu încãlziþi buteliile cu flacãrã
ºi nu le folosiþi în poziþie culcatã, rãsturnatã sau înclinatã.
● Se interzice transvazarea
gazului din butelii în orice alte recipiente sau folosirea de butelii
improvizate.

SISTEMELE DE
ÎNCÃLZIRE

● Asiguraþi verificarea, curãþarea
ºi repararea coºurilor de fum cel
puþin o datã pe an, de cãtre o persoanã autorizatã. Tãiaþi crengile
copacilor aflate deasupra sau în
apropierea coºurilor de fum.
● Amplasaþi materialele combustibile la o distanþã faþã de sobe.
Asiguraþi izolarea sobei faþã de
podea ºi pereþii din apropiere.
● Folosiþi doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat
sistemul de încãlzire ºi respectaþi
întocmai instrucþiunile producãtorului.
● Depozitaþi cenuºa într-un container de metal în exteriorul locuinþei
ºi la distanþã de casã, grajd, fânar,
depozite, etc.
● Amplasaþi un ecran în faþa
focarului ºemineului ºi þineþi uºiþa
închisã la sobã.
● Stingeþi întotdeauna focul din
sobã înainte de culcare.

FOCUL DESCHIS

● Pãstraþi chibriturile ºi brichetele
departe de copii ºi, dacã este posibil,
închise.
● Nu aºezaþi lumânãrile aprinse
în apropierea materialelor combustibile.
● Lumânãrile aprinse se
amplaseazã într-un suport stabil,
incombustibil.
● Înainte de a pãrãsi o încãpere,
stingeþi toate lumânãrile.
● Se interzice folosirea chibriturilor, lumânãrilor, lãmpilor de iluminat cu petrol, în spaþii cu pericol de

singurele animale care îºi pot
recunoaºte imaginea într-o oglindã.
4.Barajul Hoover din SUA a fost
proiectat ca sã reziste pentru cel
puþin 2.000 de ani. Cimentul folosit
la
ridicarea
impresionantei
construcþii nu se va întãri complet
decât peste 500 de ani.

incendiu/explozie,cum sunt depozite
de furaje, grajduri, magazii, poduri
sau spaþii în care se simte miros de
gaz ºi altele asemenea.
● Se interzice folosirea flãcãrii
pentru verificarea etanºeitãþii buteliei,
garniturilor, regulatorilor de presiune
sau a furtunului/conductei de gaz
verificarea se face numai cu emulsie
de apã cu sãpun.
● Arderea resturilor menajere se
face doar la distanþe corespunzãtoare de locuinþe ºi anexe
gospodãreºti,
asigurându-se
supravegherea pe tot parcursul acesteia. Înainte de a pãrãsi locul de
ardere, se stinge cu apã.
● La arderea miriºtilor se solicitã
permis de lucru cu foc de la primãrie
ºi se respectã mãsurile cuprinse în
acesta.

FUMATUL

● Nu fumaþi în pat sau când sunteþi obosit ori aþi luat medicamente.
● Când fumaþi, trebuie sã aveþi
lângã dumneavoastrã o scrumierã.
Nu lãsaþi þigara aprinsã înainte de a
pãrãsi încãperea ºi umpleþi cu apã
scrumiera în care se aflã mucurile
înainte de a le arunca.

INSTALAÞII/ECHIPA MENTE ELECTRICE

În locuinþele ºi gospodãriile populaþiei se interzic:
● Utilizarea aparatelor electrice,
cablurilor electrice, prizelor, întrerupãtoarelor, dispozitivelor de protecþie cu defecþiuni sau cu improvizaþii.
● Suprasolicitarea reþelei electrice folosirea simultanã a mai multor
receptori.
● Nesupravegherea aparatelor
electrice sub tensiune, cum sunt: fier
de cãlcat, reºou, radiator ºi altele
asemenea.
● Folosirea siguranþelor fuzibile
supradimensionate prin înlocuirea cu
liþã a fuzibilului calibrat.

ALTE SFATURI UTILE

● Pentru asigurarea intervenþiei
în caz de incendiu se recomandã
amplasarea în bucãtãrii a unui stingãtor de incendiu sau a unei pãturi de
incendiu.
● Solicitaþi la primãrie efectuarea
unui control de prevenire a incendiilor
de cãtre componenta preventivã a
serviciului voluntar pentru situaþii de
urgenþã. Controlul preventiv este gratuit.
ATENÞIE! Un incendiu de grãsimi
NU se stinge cu apã; recipientul în
care s-a produs incendiul se acoperã
cu un capac sau cu o cârpã umedã.

5.Dacã þii un caras auriu într-o
încãpere lipsitã de luminã, acesta
va deveni, în cele din urmã, alb.
6.Irlanda este singura þarã europeanã în care nu existã ºerpi.
7.În provincia Alberta din
Canada au fost uciºi absolut toþi
ºoarecii. În prezent, este singura
provincie din lume în care nu existã
asemenea rozãtoare.
8.Ochiul unui struþ este mai
mare decât creierul acestei pãsãri.
9.Pentru fiecare om de pe Terra
existã circa 200 de milioane de
insecte. Numai termitele ne
depaºesc într-un raport de 10 la 1.
10.Balena albastrã este animalul care produce cele mai puternice sunete (pânã la 188 de decibeli). Un astfel de sunet poate fi
receptat prin apã la o distanþã de
pânã la 850 de kilometri.
11.Te-ai gândit câtã benzinã
þi-ar trebui ca sã poþi înconjura

EVACUAREA ÎN CAZ DE
INCENDIU

● Discutaþi cu toþi membrii familiei, ºi, în special cu copiii, posibilitãþile de evacuare din locuinþã.
● Se recomandã ca evacuarea în
caz de incendiu sã se efectueze cât
mai aproape de podea, unde aerul
este lipsit de fum în caz de incendiu.
Exersaþi evacuarea din locuinþã cu
copiii.
● Nu îi încuiaþi pe copii în casã.
Lãsaþi-le cheia. Un numãr ridicat de
decese în rândul copiilor au loc anual
din cauzã cã pãrinþii îi lasã singuri în
casã fãrã nici o posibilitate de a putea
ieºi din locuinþã în caz de incendiu.
● Curãþaþi periodic spaþiile de
depozitare din locuinþã. Nu pãstraþi
ziare ºi reviste vechi care, în caz de
incendiu, ar putea contribui la producerea unei cantitãþi ridicate de cãldurã ºi fum.

ÎN CAZUL PRODUCERII
INCENDIULUI:

Verificaþi uºile închise dacã sunt
fierbinþi, înainte de a le deschide.
Dacã trebuie sã treceþi prin spaþii în
care uºile sunt închise, verificaþi cu
dosul mâinii partea de sus a uºii,
clanþa ºi spaþiul dintre uºã ºi cadrul
uºii. Nu folosiþi niciodatã palma sau
degetele pentru a face aceastã verificare.
Dacã uºa e fierbinte
Dacã uºa e rece
Nu o deschideþi! Dacã locuiþi la
parter încercaþi sã ieºiþi pe fereastrã.
Dacã nu puteþi ieºi din casã: etanºaþi spaþiile din jurul uºii, inclusiv
gaura cheii, împotriva pãtrunderii
fumului de incendiu. -deschideþi fereastra încãperii în care vã aflaþi ºi
strigaþi dupã ajutor. -rãmâneþi în
cadrul ferestrei pânã la sosirea pom-

planeta cu propriul automobil? Ei
bine, în rezervorul unui avion
Boeing poate încãpea suficient
combustibil încât sã poþi face acest
lucru de patru ori.
12.ªtiþi care sunt cei mai mari
consumatori de Coca-Cola din
lume? Dacã aþi rãspuns islandezii,
aþi dat rãspunsul corect...
13.ªtiþi care este apetitul unui
furnicar sud-american? Ei bine,
acesta poate ingera pânã la 30.000
de furnici... pe zi.
14.Vreþi
sã
ºtiþi
care
este regiunea cu cea mai scazutã
criminalitate? Încercaþi Quebec,
Canada. Rata criminalitãþii în
aceastã zonã este similarã cu cea
înregistratã într-un parc Disney
World, aproape 0.
15.Se estimeazã cã în lume
existã circa 1 miliard de vite. 200 de
milioane dintre ele trãiesc numai în
India, acolo unde sunt considerate
animale sfinte.
16.În urmã cu 5 ani, 60%
dintre cumpãrãtorii din supermar-

pierilor.
Deschideþi încet uºa ºi
asiguraþi-vã cã incendiul ºi/sau fumul
de incendiu nu blocheazã cãile de
evacuare. În cazul în care cãile de
evacuare sunt blocate, închideþi imediat uºa ºi cãutaþi o altã posibilitate
de evacuare (de exemplu, o fereastrã, dacã e posibil). Dacã evacuarea
este posibilã, ieºiþi imediat din casã ºi
închideþi uºile în urma dumneavoastrã. Deplasaþi-vã cât mai aproape de
podea.
● Ieºiþi urgent din locuinþã. Nu
zãboviþi înãuntru pentru a încerca sã
vã salvaþi obiecte sau sã stingeþi
incendiul. Fiecare secundã conteazã
pentru viaþa dumneavoastrã.
● Închideþi uºile în urma dumneavoastrã pentru a limita propagarea incendiului.
● Nu vã întoarceþi în casã pentru
a vã lua obiecte considerate importante. Viaþa dumneavoastrã este mai
de preþ.
● Când aþi ajuns în exterior,
sunaþi la „112”.
ATENÞIE! Dacã vi s-au aprins
hainele, vã acoperiþi faþa cu mâinile,
vã aºezaþi la pãmânt ºi vã rostogoliþi
stânga-dreapta pânã ce se stinge
focul. Nu alergaþi! Astfel, înteþiþi focul.

DUPÃ STINGEREA
INCENDIULUI:

● Dacã sunt victime sau chiar
dumneavoastrã sunteþi victimã în
urma unui incendiu, sunaþi la „112”
ori rugaþi pe cineva sã sune.
● Rãciþi cu apã ºi acoperiþi
arsurile cu feºe sterile pentru a
reduce ºansele de infectare.
● Reveniþi în locuinþã doar dupã
ce aþi obþinut acordul pompierilor.
● Dacã sunteþi chiriaº, contactaþi
proprietarul locuinþei.
Cadru tehnic P.S.I.
Nãstase Cornel

keturile lumii plãteau cu bani
gheaþã. Astãzi, procentul este de
doar 50%. Se estimeazã cã în anul
2011, doar 39% dintre cumpãrãtori
vor mai plãti cu bani gheaþã în detrimentul cardurilor.
17.Pe suprafaþa unui corp uman
trãiesc mai multe vietãþi decât
oameni pe întreaga planetã.
18.Bufniþele sunt singurele
pãsãri care pot distinge culoarea
albastrã.
19.Mamiferele sunt singurele
specii vii care prezintã lobi ai urechilor.
20.Prefixul telefonic pentru
Antarctica este 672.
21.Deºi nu pare, Chicago este
mult mai aproape de Moscova decât este de Rio de Janeiro.
22.Lungimea unui elefant este
egalã, aproximativ, cu lungimea
limbii unei balene albastre. De
asemenea, limba unei balene este
mai grea decât un elefant adult.
23.Limba unui crocodil este
imobilã. Ea este ataºatã de cerul
gurii acestui animal.
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CASA MIHÃLCESCU CUZA

Text întocmit, informaþii culese
ºi materiale selectate
de Claudia Saghin, învãþãtor
Urcând dinspre Târgoviºte spre
Pietroºiþa, dupã ce treci de Spitalul
Orãºenesc Pucioasa, imediat la
dreapta, se strecoarã o strãduþã,
fosta stradã a Primãverii, actuala
Radu
Cosmin. Ea
priveºte
ochioasã drept în faþã bulevardul
Gãrii, dar urcã veselã spre dealul
Patranei.
Strada lasã în urmã, în prima
curbã, biserica catolicã semeaþã ºi
în a doua curbã, ocoleºte un pic
obositã o a doua casã cu numerele
19-23. Este casa care, ca ºi muzeul
de etnografie, are legãturã cu
istoricul familiilor Mihãlcescu ºi
Mihai Dobrescu-Longin, vestitã în
oraº pe vremuri, ca deþinãtoare de
proprietãþi în sec XVIII-XIX, (a unei
mori, având legãturã ºi cu þesãtoria
Bucegi, precum ºi cu terenul unde
se aflã actualmente Motelul). Casa
de pe strada Radu Cosmin este
casa în care a locuit domnul
colonel Cuza Mihãlcescu (18951987), om cu o personalitate marcantã, care a fost odinioarã, pentru
o scurtã perioadã de timp, chiar ºi
primar al raionului Pucioasa plasa
Ploieºti.
Douã treimi din casã încã
aparþin urmaºilor acestor familii
Mihãlcescu ºi Longin-Dobrescu. Ca
ºi casa Dobrescu, (actualul muzeu
de etnografie ºi folclor) aceastã vilã
Mihãlcescu are camerele principale
orientate spre sud, generoase,
spaþioase, absorbind lumina soarelui de la amiazã pânã la apus. Fiind
poziþionatã chiar în curbã, ea prezintã o caracteristicã: dat fiind
terenul în pantã este în aºa fel
construitã încât la faþadã are parter,
etaj 1 ºi o camerã la etajul 2, dar
din spatele casei, atât parterul cât

ºi etajul se scufundã somnoroase
sub nivelul ºoselei-înãlþatã de-a
lungul timpului prin asfaltare. Casa,
construitã de domnul Cuza
Mihãlcescu în anul 1933, este o
clãdire
solidã,
de
formã
dreptunghiularã, un exemplu de
arhitecturã popularã aducând puþin
cu stilul brâncovenesc datoritã
mansardei ce oferã o frumoasã
priveliºte panoramicã asupra
Pucioasei. Pe latura din dreapta se
poate urca pe frumoase ºi liniºtite
trepte de piatrã, spre o micuþã
terasã deschisã, sprijinitã pe stâlpi
de lemn sculptaþi.
În interior încã se odihnesc
câteva piese vechi de mobilier
masiv, o sobã cu teracotã-cahle folcloric ornamentate (identicã cu cea
din Clubul Copiilor, casa Mateescu), o camerã cu un tavan
susþinut de 5 grinzi de lemn ºi alte
câteva piese (scaune, mese, noptiere, veiozã) ce poartã filigranul
epocilor XVIII-XIX.
Nãscutã fiind aici ºi petrecând
copilãria în aceastã casã, am auzit
o scurtã istorie, învãluitã în negura
timpului. Domnul Cuza Mihãlcescu

a povestit chiriaºilor, tineri pe vremea aceea, ªerban Gheorghe ºi
Rodica (pe care i-a gãzduit ºi cãrora le-a ºi vândut o treime din casã)
despre întâmplarea petrecutã de
dânsul în timpul primului rãzboi
mondial; acel fapt i-a schimbat
definitiv existenþa. Luptând în zona
satului Ticveni din judeþul Argeº a
fost grav rãnit de un obuz german.
Fabulosul aproape sadovenian al
istorisirii dânsului se concentreazã
pe momentul când, gãsit mai mult
mort pe câmpul de luptã de cãtre
sanitarii nemþi, le-a adresat într-o
curatã limbã germanã, cererea de
a îi fi cruþatã viaþa. Acest lucru i-a
impresionat pe nemþii care l-au salvat, a fost operat urgent de un
medic german, ºi... spre norocul lui,
a fost ulterior eliberat. Conºtient cã
a primit o nouã viaþã, Cuza
Mihãlcescu ºi-a petrecut pensionarea pe caz de invaliditate vizitând
permanent mãnãstirile din Nordul
Moldovei ºi mulþumind ,,graþiei lui

Dumnezeu” dupã cum precizeazã
un document-sursã. De asemenea,
lunar, dânsul a contribuit o bunã
perioadã, cu sume substanþiale, la
întreþinerea maicilor din mãnãstirea

Agapia. Este de menþionat faptul
cã, la biserica din oraº, cu hramul
“Sf. mare mucenic Gheorghe”
clopotniþa a fost realizatã cu bani
donaþi
de
domnul
Cuza
Mihãlcescu, lucru pe care foarte
puþini oameni îl mai ºtiau, avem
informaþii chiar de la fiica dânsului.
Majestatea Sa, regele Carol al
II-lea a binevoit a îi conferi un
brevet cu ordinul ,,Steaua Rmâniei
,,cu spade, în gradul de cavaler cu
panglicã de ,,virtutea Militarã”,
domnului cãpitan invalid de rãzboi,
în anul de 1937, luna martie, ziua
2. Peste alþi doi ani, la 19 Mai 1939,
acesta a fost numit membru al
Ordinului ,,Coroana României,” în
gradul de ofiþer, cu drept de a purta
însemnele de pace (documentul
poartã semnãtura ministrului

Afacerilor Strãine, cancelar al
Ordinelor, Gr. Gafencu). De asemenea, Mitropolitul Irineu al Moldovei,
oferea o pozã cu chipul ºi semnãtura dânsului, tocmai lui Cuza
Mihãlcescu, pe 25 Dec 1942,
numindu-l nepotul sãu ºi certificând
astfel gradul de rudenie dintre
dânºii.
Impresionant era faptul cã domnul Cuza Mihãlcescu ºtia religie,
francezã, germanã, si poseda o
culturã generalã vastã, de aceea
ne bucuram în preajma dânsului sã
îl întrebãm ºi sã îl provocãm la dialog ºi la poveºti. Participa în toate
duminicile la slujba religioasã, iar
primul dintre scaunele din dreapta
altarului la biserica mare din centru
încã mai poartã o plãcuþã cu
numele dânsului. Fãcea plimbãri
dese prin oraº ºi pe deal, conducea
spre grãdiniþã pe noi, cei trei copii
din casa lui ºi medita.
Deºii anii, cifrele, locurile se
îndepãrteazã în negura timpului,
pentru cei ce locuim aceastã casã
de poveste, rãmâne ca o constantã
sentimentul de respect faþã de generozitatea, blândeþea ºi cultura
domnului colonel Cuza Mihãlcescu.
Fiica dânsului- distinsa doamnã
Ileana Penþac, designer vestimentar ºi decorator de interioare,
nepoata- Alina Penþac, scenograf
talenat, dar ºi strãnepoata, liceanca Salia Boncea, vin periodic la
Pucioasa la casa de vacanþã, locul
fiind impregnat de aroma trecutului.
Toate acestea duc la construirea unei interesante conexiuni
între realitate ºi poveste, între case
ºi oameni, între trecut ºi prezent
sau chiar viitor. Astfel vila CUZA
MIHÃLCESCU va duce mai
departe pe cordonate temporale,
amintirile ºi sperãm sã suscite
interesul tuturor pentru istorie, dar
ºi pentru autocunoaºtere.

Bibliografie ºi alte surse
1.document olograf, datat în
19 Mai 1939, numire ca membru
al Ordinului ,,Coroana României”
în gradul de ofiþer, (documentul
poartã semnãtura ministrului
Afacerilor Strãine cancelar al
Ordinelor, Gr Gafencu)
2. document olograf, datat în
1937, luna martie, ziua 2, brevet
cu ordinul ,,Steaua României,,
cu spade, în gradul de cavaler cu
panglicã de ,,virtutea Militarã”,
domnului cãpitan invalid de
rãzboi- Cuza Mihãlcescu
3. MÃRTURII ale urmaºilor,
d-na Penþac Ileana, fiica domnului Cuza Mihãlcescu
4.http://www.muzeedambovitene.ro/index.php/muze
ul-de-etnografie-pucioasa
(Stancu Dumitru, File de
monografie – Pucioasa, 1995)
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Mesajul Primarului Oraºului Pucioasa
ing. Constantin Emilian Ana:
Am ascultat de multe ori cum
eram criticat pentru faptul cã am
renunþat la mici investiþii (necesare oraºului, recunosc) pentru
a ma axa pe scrierea de
proiecte cu finanþare europeanã.
La fel de des am ascultat
cum mi se dãdeau sfaturi legate
de obiectivele ce ar trebui realizate sau reabilitate prin aceste
proiecte.
În ambele situaþii am fãcut
ceea ce eu am ºtiut cã este normal ºi corect!
Am urmãrit foarte bine Axele
POR-ului 2014-2020 ºi ghidurile
lor, încercând sã vedem care
din nevoile localitãþii îºi gãseºte
finanþare printr-o axã sau alta.
Nu a fost deloc uºor, s-a
muncit într-un ritm infernal, luptându-ne de multe ori ºi cu
Autoritatea de Management
pentru îndreptarea unor anomalii ale ghidurilor, pentru a
atribui soluþii la cat mai multe
din necesitãþile noastre.
Iar sãptãmâna aceasta, dupã
vizitele pe teren efectuate de
evaluatorii ADR, am mai primit o
veste bunã:
Dupã primul proiect depus pe
AXA 7 ºi proiectul depus pe

AXA 8, ambele proiecte depuse
pe AXA 5, Prioritatea 5.2. au
trecut de Etapa de Evaluare
Tehnico
Financiarã
(ultima
etapã) cu niºte punctaje excelente 86 puncte, respectiv 95
puncte (!!!), intrând în faza de
precontractare (din 4 proiecte
evaluate pânã în acest moment,
toate 4 au fost admise!!!).
Cele douã proiecte, ”Creare
grãdinã de agrement, recreere
ºi recuperare pe strada Avram
Iancu”, respectiv, ”Amenajare
Zona de agrement ºi petrecere
a timpului liber prin reconversia
ºi refuncþionalizarea terenului
din Lunca râului Ialomiþa” au ca
valoare sumele 919.706 lei,
respectiv 12.229.791 lei ºi sunt
sigur cã reprezintã un pas
impor tant pentru creºterea
atractivitãþii oraºului nostru cât
ºi pentru sporirea confortului
locuitorilor noºtri.
ªi pentru a rãspunde la o
întrebare ce cred cã vã stã
tuturor pe buze, lucrãrile nu vor
începe mai devreme de toamna
anului viitor, cu toate eforturile
pe care le vom depune.
Aºa cã, dragilor, vã rog din
suflet sã îmi acordaþi timp. Atât
îmi lipseºte.

✮ATENÞIE!

MONTE BIANCO
ANGAJEAZÃ:
ASISTENT VÂNZÃRI!
Nivel carierã - ÎNCEPÃTOR
Adresa postului – Str. Fructelor, Nr.5, Pucioasa
CERINÞE:
- bune abilitãþi de comunicare;
- atenþie la detalii ºi bunã organizare a propriei
activitãþi;
- capacitatea de mobilizare pentru respectarea
termenelor stabilite;
- cunoºtinþe operare MS OFFICE (EXCEL, WORD) nivel avansat prezintã avantaj;
-cunoºtinþe limba englezã - prezintã avantaj;
- experienþa pe o poziþie similarã prezintã avantaj;

pagina 6

Buletin de informare
al o raºului

Pucioasa

ATACURILE CIBERNETICE: CRIMINALITATEA
DIN SPATELE MONITORULUI
Cybercrime (criminalitate informaticã) descrie o categorie de
infracþiuni, incluzând pe cele
legate de computere ºi sisteme
informatice („hacking”), fraude ºi
falsuri legate de computere
(„phishing”), dar ºi forme precum
diseminarea de pornografie infantilã în mediul on-line.
La nivel mondial, unele dintre
cele mai active organisme implicate în prevenirea ºi combaterea
acestui gen de infracþiuni sunt
Departamentul Cyber Crime al
F.B.I.
(Federal
Bureau
of
Investigation) ºi NW3C (National
White Collar Crime Center),
amândouã desfãºurând activitãþi
investigative de peste un deceniu
în domeniu.
În România, la nivelul fiecãrei
structuri de combatere a criminalitãþii organizate din cadrul Poliþiei
Române funcþioneazã structuri de
combatere a criminalitãþii informatice, care desfãºoarã permanent activitãþi pentru identificarea
ºi
destructurarea
reþelelor
infracþionale
specializate
în
infracþiuni informatice.
În contextul unui caracter
transfrontalier al infracþionalitãþii
informatice, România este pe
deplin conectatã la abordarea
internaþionalã de combatere a
acestui gen de criminalitate.
Ofiþerii români colaboreazã
foarte bine cu agenþii FBI, prin
intermediul task-force-ului operaþional din cadrul Direcþiei de
Combatere a Crimei Organizate a
Poliþiei Române, FBI-D.C.C.O,
care funcþioneazã din anul 2006
în cadrul Inspectoratului General
al Poliþiei Române.
În cadrul acestei unitãþi operaþionale are loc schimbul de

tranzacþiilor online. (ex: înrolarea
cardului în sistemul 3D Secure).

Sfaturi utile pentru utilizarea
telefonului mobil
în siguranþã:
Setaþi o parolã sau un pattern
pe telefon ºi cod PIN pe cartelã.
Trebuie sã cunoaºteþi setãrile de
securitate pentru telefon ºi sã
configuraþi dispozitivul la blocare
automatã.
Instalaþi un program de securitate ºi accesaþi doar site-uri sigure.
Atenþie la aplicaþiile folosite ºi
la permisiunile acordate pentru
utilizarea acestora.

Informaþii de background :

informaþii dintre ofiþerii de poliþie
români ºi agenþii FBI în cazurile
comune care privesc investigarea
unor activitãþi de criminalitate
informaticã, identificarea victimelor ºi obþinerea de la acestea
în timp real a plângerilor, precum
ºi schimbul de documente probatorii în astfel de cazuri.
Totodatã, Poliþia Românã utilizeazã frecvent ºi constant instrumentele INTERPOL, EUROPOL,
ofiþeri de legãturã strãini acreditaþi
în România ºi ofiþeri de legãturã
români din alte state.
De asemenea, sunt realizate
permanent activitãþi de cooperare
cu instituþiile de aplicare a legii la
nivel naþional (ex. D.I.I.C.O.T.,
S.R.I.), care s-au concretizat prin
destrãmarea
unor
grupãri
infracþionale complexe.
Rolul de mediator în facilitarea
interrelaþionãrii dintre state revine

Centrului de Cooperare Poliþieneascã Internaþionalã, aflat în
subordinea Inspectoratului General al Poliþiei Române, care
asigurã, prin intermediul Biroului
Naþional
Interpol,
Biroului
SIRENE, Punctului Naþional Focal
ºi al Unitãþii Naþionale Europol,
legãturile
operative
dintre
autoritãþile române competente ºi
autoritãþile de aplicare a legii din
strãinãtate.
****
Criminalitatea informaticã ºi
securitatea ciberneticã reprezintã
cele mai mari provocãri ale secolului XXI pentru întreaga lume,
pornind de la cele mai mari instituþii, pânã la persoane individuale.
Pentru a nu deveni victimã a
infracþiunilor cibernetice, Poliþia
Românã vã recomandã:
Folosiþi o soluþie antivirus actualizatã zilnic.

Evitaþi utilizarea reþelelor wi-fi
publice pentru operaþiuni bancare,
comerþ on-line sau afaceri personale.
Nu rulaþi programe a cãror
origine nu poate fi verificatã.
Nu deschideþi ataºamentele
aferente unor e-mailuri venite din
partea unor expeditori necunoscuþi.
Nu accesaþi link-urile primite
prin e-mailuri care solicitã actualizarea informaþiilor personale.
Entitãþile legitime nu vã vor cere
niciodatã sã furnizaþi sau sã verificaþi informaþii sensibile printr-un
mijloc nesigur, precum e-mailul.
Înainte de a efectua tranzacþii
online, trebuie efectuate verificãri
cât mai amãnunþite cu privire la
produs si legitimitatea site-ului
sau serviciului oferit.
Utilizaþi metode suplimentare
de prevenire în vederea efectuãrii

Anul trecut, Poliþia Românã,
prin intermediul structurilor de
combatere a criminalitãþii informatice, a organizat, în cursul anului trecut, 279 de acþiuni, fiind
efectuate 756 de percheziþii domiciliare. Au fost destructurate 30 de
grupãri infracþionale organizate,
specializate în infracþiuni din
domeniul cybercrime. Poliþiºtii au
înregistrat 3.848 de sesizãri
penale din acest domeniu, dintre
care 505 au fost sesizãri din oficiu.
În cadrul activitãþilor, 900 de
persoane au fost cercetate, dintre
care 199 de persoane bãnuite de
comiterea de infracþiuni informatice au fost reþinute, 171 arestate,
iar 121 de persoane au fost puse
sub control judiciar ºi faþã de alte
3 a fost dispus controlul judiciar
pe cauþiune.

ªeful Poliþiei Oraºului
Pucioasa
Comisar ªef de Poliþie
LUPU VLAD
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■ Serviciul Politia Localã Pucioasa deruleazã, în perioada 07-31 august 2018,
Campania de responsabilizare pe linie de siguranþã rutierã intitulatã:

“Împreunã pentru un oraº
civilizat, cu adevãrat european!”
COMUNICAT

Acþiunea se adreseazã
conducãtorilor auto din
Pucioasa, dar ºi celor
care tranziteazã oraºul
nostru, cu scopul
conºtientizãrii acestora
asupra importanþei
respectãrii unor norme
de conduitã, mai precis
a opririlor ºi staþionãrilor
cu a u t o v e h i c u l e l e p e
arterele din oraº.

În esenþã, este vorba de
avertizarea ºoferilor
care nu respectã semnificaþia indicatoarelor “
OPRIREA INTERZISÃ” ºi
“STAÞIONAREA
INTERZISÃ” prin intermediul unor fluturaºi
color.
Flyerele respective, care
vor fi plasate pe autovehiculele lãsate în locuri
nepermise, vor conþine

mesaje referitoare la
fapta conducãtorului
auto, dar ºi solicitarea
Poliþiei Locale de a
respecta regulile privind
opririle ºi staþionãrile,
fiind indicate inclusiv
norma legalã care reglementeazã încãlcãrea
acestor prevederi ºi
sancþiunile contravenþionale aplicate participanþilor la traficul
rutier în cazul
neconformãrii.

Somon cu broccoli

ANUNÞ DE ANGAJARE!
■ Singurul hotel de 4 stele din Dâmboviþa,
angajeazã:

HOTEL PEªTERA

AJUTOR DE BUCÃTAR

cu burtã sau fãrã (burta ºi-o poate forma la noi)

&

RECEPÞIONERÃ

ºi frumoasã ºi deºteaptã (*fie, pot aplica ºi bãrbaþi)

-

Îþi oferim:
free wi-fi
cafea bunã ºi la discreþie
loc pentru fumat
apã vie de izvor
mâncare ultra all inclusive
salã de mese cu priveliºte mai frumoasã ca-n Austria
cazare în vilã proprie, când nici turiºtii nu gãsesc locuri
posibilitatea de a te recrea 4 zile departe de familie
salariu ce soseºte mereu la timp, la fiecare 15 ºi 30 ale lunii
ºcolarizare cât cuprinde
ºefi cu simþul umorului :)

Oricine poate sã aplice, restul te învãþãm noi!
info@pestera.ro

Ingrediente:

● somon,
● sare ,
● 2 linguri de coriandru tocat ,
● sucul a jumãtate de lãmâie,
● 450 grame de flori de broccoli,
● 2 cãþei de usturoi zdrobit,
● 1/4 linguriþã fulgi de ardei roºu,
● 5 fileuri a câte 150 g de somon

Metoda de preparare:
Amestecã 100 ml apã, sosul, praful de
ardei iute ºi usturoiul într-o tigaie mare. Pune
somonul ºi înconjoarã-l de broccoli. Dã totul la
foc mediu pânã ajunge la temperatura de fierbere. Când fierbe, acoperã tigaia cu un capac
ºi las-o aºa încã 5-6 minute. Ia de pe foc ºi
stropeºte somonul cu suc de lãmâie ºi presarã
coriandru. Adaugã sare dupã gust.

Poftã bunã!

Buletin de informare
al o raºului

pagina 8

Pucioasa
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PUCIOASA ”MON AMOUR”
Tema: Velocipedul -

ECHILIBRU, SIGURANÞÃ, ÎNCREDERE, MIªCARE

Perioada interbelicã este perioada
care ar defini Staþiunea balneoclimaticã “Bãile
Pucioasa”, staþiune de mare faimã în anii 30
- care se dezvoltã datoritã apelor minerale sulfuroase, concentrate existente în zonã.
Proiectul Cultural ”Pucioasa Mon
Amour”, din cadrul Conceptului STRADA
SCHIMBÃ ORAªUL are ca scop diversificarea activitãþilor sociale, culturale, educaþionale ºi de divertisment ºi readucerea
oraºului la un standard cultural ridicat.
Ne-am oprit la acestã temã ca
posibil brand al oraºului, definitoriu ºi
recognoscibil.
Pentru aceasta, vrem sã refacem atmosfera
anilor ‘30 prin fotografie, panouri supradimensionate cu imagini ale oraºului de altãdatã,
muzicã, parade, concerte ºi spectacole în
curþi, case vechi, aducând în actualitate
poveºtile caselor de vilegiaturã ºi poveºtile de
viaþã ale vechilor familii. Astfel, vom realiza o
paralelã între clasic si modern, prezentând o
altã faþã a oraºului.
Programul sãrbãtorilor “Bãilor
Pucioasa” din acest an are ca scop (prin tot ce
propune) – recuperarea prestigiului de odinioarã, atragerea de turiºti, sporirea vizibilitãþii
ca staþiune balnearã ºi implicarea cetãþenilor
în viaþa culturalã.
În cadrul conceptului cultural
STRADA SCHIMBÃ ORAªUL, în perioada
31 august - 2 septembrie 2018 se vor organiza în mai multe zone ale oraºului manifestãri
culturale.
ªi în acest an vom avea invitate delegaþii oficiale ale oraºelor înfrãþite.

PROGRAMUL
SERBÃRILOR BÃILOR
PUCIOASA
31 august - 2 septembrie
2018
VINERI, 31 august 2018
Ora 10:00 - Zona ANL ºi Stadion
GRAFFITI/URBAN-ART - concurs de Graffiti ediþia I; tema: Sport, miºcare, sãnãtate; participã
elevi ai Liceului de artã “BÃLAªA DOAMNA” –
Târgoviºte
Ora 14:00 - Sala de consiliu a Primãriei Oraºului
Pucioasa
ªedinþã festivã – participã - Consiliul Local, invitaþi ai Consiliului Judeþean Dâmboviþa, invitaþi din
oraºele balneare din România, invitaþi din
oraºele ºi þãrile înfrãþite.
Ora 16:00 - Foaierul Primãriei – Galeria PRIM
BÃILE PUCIOASA – CASE DE VILEGIATURÃ
ªI POVEªTILE LOR
Expoziþie cu machete, relevee, desene, fotografii
ale fostelor Case de vilegiaturã din Pucioasa
Muzicã interbelicã
Ora 16:45 - Strada Umbrelelor - Esplanada
Pieþei
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Expoziþia “PUCIOASA ”
Proiectele ºi planurile de modernizare a oraºului
Pucioasa
Ora 17:00 - ZONA MOTEL
Deschiderea festivalului „GREEN CASTEL –
VALAH MOTORS FESTIVAL”, Ediþia I,
PUCIOASA 2018 (festival aniversar - 15 ani de

la înfiinþarea As.VALAH-MOTORS)
Concerte folk, rock, jocuri, concursuri specifice
Ora 17:30 - Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã Pucioasa
Vernisajul expoziþiei de artã popularã tradiþionalã
Dâmboviþeanã, “TRADIÞIA LA EA ACASÃ”
Ora 18:00 - Parcul Central
Slujbã, cuvântul de deschidere al Primarului,
alocuþiuni ale invitaþilor români ºi strãini
Târgul comercianþilor – expoziþii cu vânzare
Ora 19:00 - Foaierul Centrului Cultural European
Pucioasa
Vernisajul expoziþiei de fotografie “Case ºi Familii
reprezentative din Oraºul Pucioasa”
Vernisajul expoziþiei – eveniment a designerului
de ceasuri Augustin Matei
Expoziþie de fotografie – CUTREIERÂND PRIN
ROMÂNIA, fotograf: Radu CHIRIÞÃ
Ora 20:00 - Parcul Central - ZONA IT –
TINERII ªI GADGETURILE LOR – copacul
VTREE - concert DJ Valentino/DJ Marusha - N
from Japan
Ora 21:00 - Parcul Central
Concert: Zavera, Alexandra Uºurelu, Holograf

ROMÂNIA, fotograf: Radu CHIRIÞÃ
Ora 10:00/20:00 - Centrul Naþional de Informare
ºi Promovare Turisticã Pucioasa
Expoziþia de artã popularã tradiþionalã
Dâmboviþeanã ”TRADIÞIA LA EA ACASÃ”
Ora 10:00/ 17:00 – Dealul Moþãianca
Concurs de Aeromodele Radiocomandate
Memorial Prof. Dumitru Diaconescu - ediþia a XIa (ora 17:30 - festivitatea de premiere)
Ora 12:00 Piaþa Gãrii
PARADA MOTOCICLETELOR
(Expoziþie de motociclete – str. Republicii)
Ora 14:00 - Centrul Cultural European Pucioasa
Deschiderea Concursului Naþional de poezie
“ACELAªI CER CE NU E” - Pucioasa 2018
Lansare volum “FRIGUL” (elegie) de Mihai
Ignat
Ora 14:00/16:00 - Parcul Central
ªI FANFARA CÂNTÃ… (concert de muzicã de
promenadã)
Ora 20.00 - Parcul Central
Concert: Trooper - lansare CD, Direcþia 5, Cargo

SÂMBÃTÃ, 1 SEPTEMBRIE 2018

Ora 10.00/14:00 - Curtea Primãriei
Strada copilãriei – ÎNTÂLNIRE CU CEATA lui
ZÂMBILICI
Spectacol de animaþie stradalã / animaþie clovni,
ateliere
Ora 10:00/22:00 - Parcul Central
Târgul comercianþilor - EXPOZIÞII CU
VÂNZARE
Ora 10:00/20:00 - Strada umbrelelor Esplanada Pieþei

DUMINICÃ, 2 SEPTEMBRIE 2017
Ora 10:00/22:00 - Parcul Central
Târgul comercianþilor/expoziþii cu vânzare
Ora 10.00/14:00 - Curtea Primãriei
Strada copilãriei – ÎNTÂLNIRE CU CEATA lui
ZÂMBILICI
Spectacol de animaþie stradalã /animaþie clovni,
ateliere
Primar pentru o zi (copiii ºi pãrinþii pot vizita
primãria ºi biroul domnului Primar)
Ora 10:00/20:00 - Strada umbrelelor Esplanada Pieþei
Expoziþia “PUCIOASA ”
Proiectele ºi planurile de modernizare a oraºului
Ora 11:00 - Zona Centralã
Concert pian “PUCIOASA MON AMOUR”Horia Constantinescu (student la Middlesex
University - Anglia)
Ora 10:00/20:00 - Foaierul Primãriei – Galeria
PRIM
BÃILE PUCIOASA – CASE DE VILEGIATURÃ
ªI POVEªTILE LOR
Expoziþie cu machete, relevee, desene, fotografii
ale fostelor case de vilegiaturã din Pucioasa
Ora 10:00/20:00 Foaierul Centrului Cultural
European Pucioasa
Vernisajul expoziþiei de fotografie “Case ºi Familii
reprezentative din Oraºul Pucioasa”
Ora 10:00/20:00 - Foaierul MIC - Centrul Cultural
European Pucioasa
Expoziþie – eveniment a designerului de ceasuri
Augustin Matei
Ora 10:00 - Centrul Cultural European Pucioasa
ZONA IT – TINERII ªI GADGETURILE LOR –
copacul VTREE
Expoziþie de fotografie – CUTREIERÂND PRIN

9

9

Expoziþia “PUCIOASA ”
Proiectele ºi planurile de modernizare a oraºului
Pucioasa
Ora 11:00 – Clubul Copiilor Pucioasa
Festivalul Naþional de poezie ”ACELAªI CER
CE NU E”

Festivitatea de premiere
ACELAªI
Prezentarea volumului de poezie ”A
CER CE NU E” al poeþilor debutanþi în cadrul
concursului – prezintã poetul Octavian SOVIANI
“POEME DE
Prezentarea volumului
DRAGOSTE” de Octavian SOVIANI
Prezentarea cãrþii cu monologuri “EI SUNT
PRINTRE NOI” de Mihai IGNAT
CONCERT DE HARPÃ - Cristina MUNTEANU
Ora 10:00/20:00 Foaierul Primariei – Galeria
PRIM
BÃILE PUCIOASA – CASE DE VILEGIATURÃ
ªI POVEªTILE LOR
Expoziþie cu machete, relevee, desene, fotografii
ale fostelor Case de vilegiaturã din Pucioasa
Ora 10:00/20:00 - Foaierul Centrului Cultural
European
Vernisajul expoziþiei de fotografie “Case ºi Familii
reprezentative din Oraºul Pucioasa”
Ora 10:00/20:00 Foaierul MIC - Centrul Cultural
European
Expoziþie – eveniment a designerului de ceasuri
Augustin MATEI
Ora 10:00 - Centrul Cultural European
ZONA IT – TINERII ªI GADGETURILE LOR –
copacul VTREE
Expoziþie de fotografie – CUTREIERÂND PRIN
ROMÂNIA, fotograf: Radu CHIRIÞÃ
Ora 10:00/17:00 - Centrul Naþional de Informare
ºi Promovare Turisticã Pucioasa
Expoziþia de artã popularã tradiþionalã
Dâmboviþeanã: “TRADIÞIA LA EA ACASÃ”
Ora 11:00 - Strada Regalã
BÃTAIA CU FLORI / PARADA MAªINILOR DE
EPOCÃ – Piaþa Gãrii
(expoziþie auto - str. Republicii)
Ora 14:00/16:00 Parcul Central
ªI FANFARA CÂNTÃ… (concert de muzicã de
promenadã)
Ora 20.00 - Parcul Central
Concert: Cãtãlin Criºan, Corina Chiriac, Mirabela
Dauer, Gheorghe Turda, Jean Paler.
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