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„Vioara lui George Enescu”
a poposit la Pucioasa!

Vioara
lui
George
Enescu a rãsunat sâmbãtã, 16 septembrie 2017,
la
Centrul
Cultural
European Pucioasa, cu
ocazia
DESCHIDERII
STAGIUNII CULTURALE.
A fost un eveniment
aparte, care a adus
bucurie spectatorilor.
În
plin
FESTIVAL
ENESCU, doi muzicieni
excepþionali, un instrument
istoric pe care a cântat în
trecut
însuºi
George
Enescu,
entuziasmul,
energia ºi dorinþa de a
duce muzica mai departe
sunt cuvintele ce definesc
Turneul „Vioara lui George
Enescu”, organizat de
Radio
România,
prin
Centrul Cultural Media.

Vioara Guarneri del
Gesu, ce i-a aparþinut
compozitorului, este pusã
la dispoziþie de Muzeul

Naþional George Enescu
în patrimoniul cãruia se
aflã.
Turneul
Vioara
lui

Enescu 2017 a început pe
12 septembrie, dupã ce un
proiect independent a
adus mulþi iubitori ai

muzicii sau simpli trecãtori
mai aproape de muzica
clasicã.
Alexandra Rizea

14 Octombrie – Sfânta Parascheva
Pe 14 octombrie credincioºii
ortodocºi o slãvesc pe SFÂNTA
PARASCHEVA,
protectoarea
Moldovei, cunoscutã popular ca
“Sfânta Vineri de Toamnã”. În
aceastã zi se þine post, nu se
munceºte ºi în tradiþia româneascã
este ziua în care se prezice starea
vremii.
Numele Cuvioasei înseamnã în
limba greacã “Vineri”, iar unii
cercetãtori considerã cã “Sfânta
Vineri” provine din cultul zeiþei
romane Venus, care în mitologia
romanã era zeiþa justiþiarã.
Mai mult, se spune cã în
apropierea zilei de 14 octombrie,
Sfânta Parascheva se aratã în visele
multora, uneori pentru alinarea celor
bolnavi sau în suferinþe sufleteºti,
alteori pentru a-i dojeni pe cei care
fac rãu.
Tot în aceastã zi, se prezice
vremea. Se spune cã dacã este o zi
frumoasã sau mohorâtã, la fel vor fi
ºi celelalte sãrbãtori de peste an. ªi
ciobanii anticipeazã vremea în
funcþie de mioarele lor, dacã acestea
stau adunate una lângã cealaltã,
este semn cã va urma o iarnã grea.
Numitã “luminãtoarea casnicã a
Moldovei”, ea este cea mai bãtrânã
sfântã dintre surorile ei, care protejeazã femeile cãsãtorite ºi pe care le
ajutã la naºtere, care cãsãtoreºte

fetele ºi poartã de grijã animalelor
sãlbatice.
Sfânta Parascheva s-a nãscut în
secolul al XI-lea, în satul Epivat din
Tracia, pe þãrmul Mãrii Marmara, în
apropiere de Constantinopol. Se
spune cã, pe cand avea 10 ani,
Cuvioasa Parascheva a auzit într-o
bisericã cuvintele Mântuitorului:
“Oricine voieºte sã vinã dupã Mine
sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea
ºi sã-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).
Aceste cuvinte o fac sã-ºi
dãruiascã hainele sale sãracilor.
Dupã o vreme, se retrage în
pustie. Urmând sfaturile unor
vieþuitori aleºi, se îndreaptã spre
þinutul Pontului, oprindu-se la
mãnãstirea Maicii Domnului din
Heracleea, unde va rãmâne cinci
ani. De aici a plecat spre Þara
Sfântã, în dorinþa de a-ºi petrece
restul vieþii în locurile sfinte. Dupã ce
a vazut Ierusalimul, s-a aºezat într-o
mãnãstire de cãlugãriþe în pustiul
Iordanului.
Din puþinele ºtiri privitoare la
viaþa ei, aflãm cã într-o noapte, pe
când avea 25 de ani, un înger i-a
spus, în vis, sã se reîntoarcã în
locurile pãrinteºti. Sfântul Varlaam
scrie în Cazania sa: “Sã laºi pustia ºi
la moºia ta sã te întorci, ca acolo þi
se cade sã laºi trupul pãmântului ºi
sã treci din aceastã lume cãtre

Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.
Sfânta a fost îngropatã ca o
strãinã, iar moaºtele i-au fost
descoperite ulterior, când unor
creºtini li s-a arãtat în vis sfânta care
le-a zis sã-i dezgroape osemintele
pãmânteºti. Moaºtele sale au fost
gãsite întregi ºi neputrezite, fiind
depuse în biserica Sfinþilor Apostoli
din satul Epivat, pentru închinare ºi
cinstire. Acolo au stat timp de 175 de
ani.
În anul 1223, þarul româno-bulgar
Ioan Asan al II-lea a strãmutat
moaºtele Sfintei Parascheva la
Târnovo, în Bulgaria. Din a doua
jumãtate a secolului al XIV-lea, cultul
Sfintei Parascheva a trecut ºi la nordul Dunãrii, în cele trei þãri române.
În 1393, dupã ce Bulgaria a cãzut
în mâinile turcilor, moaºtele sale au
fost dãruite, pentru trei ani, lui Mircea
cel Bãtrân, domnul Þãrii Româneºti
(1386-1418), ca apoi sã ajungã în
Serbia, la Belgrad, unde au rãmas
timp de 125 de ani. Dupã ce turcii au
ocupat ºi Serbia, moaºtele sale au
fost duse la Constantinopol, unde au
fost rãscumpãrate de Patriarhia
Ecumenicã cu 12 mii de ducaþi de
aur,
rãmânând
în
catedrala
patriarhalã din Fanar timp de 120 de
ani. În 1641, însã, acestea au fost
dãruite domnului Moldovei, Vasile
Lupu, drept recunoºtinþã a achitãrii

datoriilor Patriarhiei cãtre turci.
În acelaºi an, moaºtele Cuvioasei
Parascheva au ajuns la Iaºi, fiind
aºezate cu cinste în biserica recent
ziditã, cu hramul Sfinþii Trei Ierarhi.
Acolo au stat pânã în decembrie
1888, când au fost scãpate ca prin
minune de la un incendiu, fiind mai
târziu transferate în noua Catedralã
mitropolitanã din Iaºi, unde se aflã ºi
astãzi.

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.

Serbãrile
Bãilor
Pucioasa
2017
■ paginile 4-5
BikeXpert
Alpine
Challenge 2017
■ pagina 7
O altã toamnã,
un nou început
de an ºcolar!
■ pagina 8
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Hotãrâri ale Consiliului Local Pucioasa
- ºedinþã ordinarã
din 31.08.2017HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Stabilirea ºi constituirea
chiriilor, pentru locuinþele destinate
tinerilor, în regim de închiriere, realizate prin Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe, precum ºi virarea sumei
reprezentând
recuperarea
investiþiei din chiria calculatã, în
contul Agenþiei Naþionale pentru
Locuinþe.

Privind: Modificarea art. 1 (1)
din H.C.L. nr. 103/21.07.2016 modificat prin H.C.L. 84/25.05.2017
privind componenþa Comisiei
locale de ordine publicã de ordine
publicã ºi a Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a
Comisiei locale de ordine publicã la
nivelul oraºului Pucioasa.

HOTÃRÂRE

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea ºi completarea Regulamentului de aplicare a O.G. 21/2002 privind
normele de gospodãrire urbanã pe
raza unitãþii administrativ teritoriale
Oraºul Pucioasa aprobat prin
H.C.L. 49/28.04.2016 modificat ºi
completat
de
H.C.L.
121/18.08.2016.

HOTÃRÂRE

Privind: Transformarea postului
ocupat de personalul contractual
care îndeplineºte condiþiile pentru
promovare în gradul profesional în
trimestrul III/2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Repartizarea
locuinþe ANL.

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea ºi completarea H.C.L. nr. 11/31.01.2017
privind aprobarea taxei de habitat
cu destinaþie specialã de salubrizare pentru anul 2017.

HOTÃRÂRE

unei

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea introducerii
în Inventarul bunurilor care aparþin
domeniului privat al unitãþii administrativ-teritoriale
Oraºul
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa, aprobat conform Hotãrârii Consiliului
Local nr. 77/30.10.2001 a terenului
în suprafaþã de 157 mp situat în
Oraºul
Pucioasa,
cartier
Diaconeºti.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea introducerii
în Inventarul bunurilor care aparþin
domeniului privat al unitãþii administrativ-teritoriale
Oraºul
Pucioasa, judeþul Dâmboviþa, aprobat conform Hotãrârii Consiliului
Local nr. 77/30.10.2001, a drumului
în suprafaþã de 683 mp, situat în
oraºul Pucioasa, de la intersecþia
cu str. Republicii pânã la str. Avram
Iancu.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea unui acord
de parteneriat între U.A.T Oraºul
Pucioasa ºi Asociaþia Clubul
Sportiv BikeXpert Bucureºti, precum ºi a susþinerii financiare a
evenimentului având ca obiectiv:
PROMOVAREA
ORAªULUI
PUCIOASA
ªI
A
ÎMPREJURIMILOR
ACESTUIA
prin organizarea unui concurs de
ciclism (mountain-bike), cu start-ul
ºi finish-ul în Oraºul Pucioasa.

HOTÃRÂRE

tehnico-economici pentru obiectivul
de investiþii Reabilitare sala de
sport ªcoala nr. 4 ”Elena Donici
Cantacuzino”.

Privind: Aprobarea documentaþiei tehnico-economice în faza
DALI, precum ºi a indicatorilor

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

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea trecerii din
Inventarul domeniului privat al
unitãþii
administrativ-teritoriale
Oraºul Pucioasa în Inventarul
domeniului public al unitãþii administrativ-teritoriale Oraºul Pucioasa
al terenurilor situate în Oraºul
Pucioasa, str. Aveam Iancu în
suprafaþã de 890 mp, str. DC 136 A
în suprafaþã de 785 mp ºi al
Drumului de exploatare ”De 9410”
în suprafaþã de 2588 mp.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea revocãrii
HCL nr. 157/11.08.2017 privind
aprobarea predãrii cãtre Ministerul
Dezvoltãrii
Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene,
prin
Compania
Naþionalã de Investiþii ”C.N.I.” S.A.,
a amplasamentului ºi asigurarea
condiþiilor în vederea executãrii
obiectivului de investiþii: Reabilitare
ºi modernizarea Grãdina de Varã,
Oraº Pucioasa, judeþul Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre
Ministerul
Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor
Europene,
prin
Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului ºi
asigurarea condiþiilor în vederea
executãrii obiectivului de investiþii
”CONSTRUIRE
AªEZÃMÂNT
CULTURAL
ÎN
ORAªUL
PUCIOASA,
JUDEÞUL
DÂMBOVIÞA”.

HOTÃRÂRE

Privind: Modificarea actului constitutiv al S.C. Servicii Comunitare
de Utilitãþi Publice Pucioasa SCUP
SRL, aprobat prin Hotãrârea
Consiliului Local Pucioasa nr.
83/31.07.2012.

HOTÃRÂRE

Privind: Închirierea unor utilaje /
echipamente cãtre S.C. Servicii
Comunitare de Utilitãþi Publice
Pucioasa SCUP SRL.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea transmiterii
dreptului de concesiune, asupra
terenului în suprafaþã de 4017 mp
situat în Oraºul Pucioasa, str.
Morilor, judeþul Dâmboviþa, ce face
obiectul contractului de concesiune
nr. 9299/2003 de la Gutu Nicolae
cãtre S.C. Beneton Serv SRL.

HOTÃRÂRE

Privind: Scutirea de la plata
chiriei conform Legii nr. 448/2006
pentru suprafaþa locativã cu destinaþie de locuinþã din str. Fl.
Popescu, bl. Omnia, cam. 18,
deþinutã cu contract de închiriere.

HOTÃRÂRE

Privind: Rectificarea bugetului
local pe anul 2017.

HOTÃRÂRE

Privind:
Modificarea
”Organigramei, statutului de funcþii
ºi numãrului de personal” ale S.C.
Servicii Comunitare de Utilitãþi
Publice Pucioasa SCUP SRL,
aprobate
prin
HCL
nr.
123/25.10.2012,
nr.
105/20.08.2015 ºi 125/18.08.2016.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea încheierii
unui acord de parteneriat între
Oraº Pucioasa ºi Asociaþia Drept –
Drepturi, Respect, Educaþie pentru
toþi.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului

”Înfiinþare Centru Social pentru persoane vârstnice prin reabilitare
clãdire P+2” – Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea proiectului ºi
a cheltuielilor aferente proiectului
”Înfiinþare Centru Social pentru persoane vârstnice prin reabilitare
clãdire P+2” – Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE

Privind: Rectificarea bugetului
local pe anul 2017.

ºedinþã extraordinarã
din 11.08.2017 HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea corectãrii
erorii materiale din HCL nr.
130/13.07.2017 cu privire la
Rectificarea bugetului local pe anul
2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea susþinerii
financiare cu suma de 10 mii lei a
deplasãrii unui grup de elevi din
cele douã oraºe înfrãþite –
Pucioasa ºi Vadul lui Vodã - cãtre
oraºul partener, în perioada 24 iulie
2017 – 25 august 2017.

HOTÃRÂRE

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

HOTÃRÂRE

Privind:
Aprobare
Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) – Creare
zona de agrement Moþãianca în
staþiunea balneoclimaticã Oraº
Pucioasa, amplasament situat în
Oraºul Pucioasa, strada Carierei.

Biroul Venituri vã informeazã!
Având în vedere prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, respectiv
art. 462 alin. (1), 467 alin. (1) ºi 472 alin. (1)
reamintim contribuabililor atât persoane
fizice cât ºi juridice cã 30 septembrie 2017
este termenul scadent aferent semestrului al
II-lea al anului fiscal pentru plata impozitului
pe clãdiri, teren ºi mijloace de transport,
datã de la care, pentru neplata obligaþiilor

datorate bugetului local, se percep majorãri
de întârziere.
Este de dorit evitarea neplãþii la termenul
scadent, acest aspect fiind atât în beneficiul
contribuabililor care nu mai acumuleazã
majorãri de întârziere, cât ºi al instituþiei care
în fundamentarea proiectului de buget
pentru anul 2018 trebuie sã aibã un grad de
realizare a veniturilor proprii reflectat cât mai
real.

Mulþumind celor care la aceastã datã
figureazã în evidenþele fiscale fãrã debite
restante, cu speranþa cã ºi ceilalþi vor
conºtientiza cã „nimeni nu este mai presus
de lege”, vã asigurãm de întreaga noastrã
disponibilitate în rezolvarea problemelor
legate de taxele ºi impozitele locale.
ªef Birou Venituri
Ec. Solomon Gabriela

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre
Ministerul
Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor
Europene,
prin
Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului ºi
asigurarea condiþiilor în vederea
executãrii obiectivului de investiþii:
”Construire bazin didactic de înot,
Oraº Pucioasa, judeþ Dâmboviþa”.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre
Ministerul
Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor
Europene,
prin
Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului ºi
asigurarea condiþiilor în vederea
executãrii obiectivului de investiþii:
Construire Secþie de Psihiatrie ºi
reabilitare ºi modernizare Secþie
Recuperare Medicalã din cadrul
Spitalului Orãºenesc Pucioasa,
judeþul Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre
Ministerul
Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor
Europene,
prin
Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului ºi
asigurarea condiþiilor în vederea
executãrii obiectivului de investiþii:
Reabilitare ºi modernizare Grãdina
de varã, Oraº Pucioasa, judeþ
Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea predãrii
cãtre
Ministerul
Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor
Europene,
prin
Compania Naþionalã de Investiþii
”C.N.I.” S.A., a amplasamentului ºi
asigurarea condiþiilor în vederea
executãrii obiectivului de investiþii:
Reabilitare ºi modernizare Piaþa
Cartaxo, Oraº Pucioasa, judeþ
Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE

Privind: Rectificarea bugetului
local ºi rectificarea bugetului
Centrului
Cultural
European
Pucioasa Dâmboviþa, pe anul
2017.

HOTÃRÂRE

Privind: Aprobarea organizãrii
Serbãrilor Bãilor Pucioasa în
perioada 01 septembrie 2017 – 03
septembrie 2017 a programului
acestora ºi a devizului estimativ de
cheltuieli.
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Reguli în cazul producerii
unei furtuni
STIMAÞI CETÃÞENI,

*Faceþi-vã o þintã cât mai mic posibilã ºi
reduceþi contactul cu pãmântul.
*Evitaþi obiectele înalte precum un copac
înalt izolat în arie deschisã, câmpuri, plajã
sau o ambarcaþiune pe apã, orice obiecte
metalice precum utilaje agricole, echipamente de fermã, motociclete, biciclete, etc.
*Dacã vã aflaþi în pãdure cãutaþi adãpost
într-o zonã cu copaci mai puþin înalþi.
*Dacã sunteþi într-o zonã deschisã,
mergeþi spre o zonã joasã precum o vale.
*Dacã sunteþi pe un lac, ajungeþi la mal
de urgenþã ºi adãpostiþi-vã imediat.

Vã prezentãm unele reguli în cazul producerii unei furtuni:

ÎNAINTE DE PRODUCEREA
UNEI FURTUNI:

*Îndepãrtaþi copacii ori ramurile uscate,
care pe timpul unei furtuni ar putea cãdea ºi
provoca victime ori pagube materiale.
*Nu uitaþi regula de salvare 30/30: adãpostiþi-vã în interiorul unei clãdiri dacã, dupã
ce aþi vãzut un fulger nu reuºiþi sã numãraþi
pânã la 30 înainte de a auzi un tunet.
Rãmâneþi în interiorul clãdirii încã 30 minute
dupã ce aþi auzit ultimul tunet.
RESPECTAÞI URMÃTOARELE REGULI
ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE IMINENTÃ O
FURTUNÃ:
*Întrerupeþi orice activitate în aer liber.
*Intraþi în casã, într-o construcþie ori
într-un autoturism.
*Deºi s-ar putea sã fiþi rãnit în cazul în
care trãsnetul loveºte maºina sunteþi mult
mai protejat în interiorul vehiculului decât în
exterior.
*Închideþi ferestrele ºi uºile.
*Evitaþi duºurile ori sãlile de baie.
Conductele fixe ale instalaþiilor pot conduce

DUPÃ FURTUNÃ:

electricitate.
*Utilizaþi telefoanele cu fir doar în situaþii
de urgenþã. Telefoanele fãrã fir ori mobilele
sunt sigure în utilizare.
*Deconectaþi aparatele ºi alte echipamente electrice precum computerele ºi
aparatele de aer condiþionat. Acestea pot fi
defectate ca urmare a descãrcãrilor electrice

atmosferice.

ÎN TIMPUL UNEI FURTUNI:

*Atunci când simþiþi cã pãrul vi se ridicã
este un indiciu cã existã pericolul unui fulger.
*Aºezaþi-vã ghemuit la pãmânt. Puneþi-vã
mâinile pe urechi ºi cap, iar capul între
genunghi.

BIROU STARE CIVILÃ
august 2017

NAªTERI

ROMAN SOPHIA -MIHAELA –
23.11.2016 (ACT TRANSCRIS), BANU RICCARDO – 19.05.2015 (ACT TRANSCRIS),
PÃUNA SONYA-ELENA -2.03.2017 (ACT
TRANSCRIS).

LE DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII

DOBRE GABRIEL ªI ªTEFAN
MARIA7.08.2017,
ªTEFÃNESCU
FLORIN-CIPRIAN ªI HABLIUC MIHAELA –
7.08.2017, DINESCU DAVID-VALENTIN ªI
VICOL ANA – 10.08.2017, IORDACHE
IONUÞ-MARIAN ªI CLOPOTARU ANAMARIA-DANIELA, ANGHEL NICOLAEALEXANDRU ªI NACHE ANDREEA ADELINA – 11.08.2017, SAVU IONUÞ ALEXANDRU ªI IONIÞÃ ANA-MARIA ,
DOVÎNCESCU ROBERT ªI BRÃTULESCU
GABRIELA – 12.08.2017, GHEORGHE ION
ªI DUIA IOANA – 17.08.2017, CUCULEA
RÃZVAN -FLORIN ªI RUNCEANU IOANAALEXANDRA
–
19.08.2017,
STÂNGULESCU GEORGE ªI LOPOTARU
GIORGIANA -ROXANA
- 19.08.2017,
COBIANU ALEXANDRU-GEORGIAN ªI
EFTIMIE
IOANA-ALEXANDRA
–
19.08.2107, SAVU NICOLAE -BOGDAN ªI
RISTOIU VASILICA-FLORINA – 19.08.2017,
BUCUR NICOLAE-VALENTIN ªI DUMITRU
IOANA-SIMONA – 19.08.2017, CEAPÃ
CONSTANTIN-CIPRIAN ªI STAN GEOR-

GETA – 19.08.2017, GRECU MIRELMIHAIL ªI ION MONICA – 21.08.2017,
CARP ADRIAN -NICOLAE ªI SANDU
CÃTÃLINA – 26.08.2017, IORGA ALEXANDRU ªI GAIÞÃ ROXANA-MIHAELA –
26.08.2017, UDROIU MIHÃIÞÃ-BOGDAN ªI
CERCEL FELICIA-REBECA- 26.08.2017,
BARBU ION-ALEXANDRU ªI IONICÃ
ALICE-MIHAELA -26.08.2017, RÃDUCAN
GEORGIAN-CONSTANTIN ªI PARASCHIVA ELENA -VENERA – 26.08.2017,
CLISERU CORNEL ªI BUZNÃ FELICIA –
26.08.2017, CIOBÃNICÃ ALBERT ALEXANDRU ªI VÎRLAN IOANA-BIANCA 27.08.2017.

LE DORIM ,, CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE

ZAMFIR GHEORGHE – 91 ANI,
ILIE GHEORGHE – 68 ANI, MÃNDOIU
MARIA – 93 ANI, RUNCEANU OLIMPIA –
92 ANI, NEGUÞESCU ELENA – 76 ANI,
FERMUª CRISTIAN – 76 ANI, DINESCU
MARIA – 76 ANI, LICÃ MARIA - 78 ANI,
IORDACHE GHEORGHE – 82 ANI,
VÃDUVA CONSTANÞA – 74 ANI, SÎRBOIU
ELENA – 88 ANI, VOICULESCU CONSTANTIN- 85 ANI.

DUMNEZEU SÃ-II ODIHNEASCÃ!
ÎNTOCMIT,
Inspector stare civilã,
Jeculescu Raluca

Dupã furtunã, în situaþia identificãrii unei
victime lovite de trãsnet, verificaþi urmãtoarele:
*Respiraþia: dacã nu mai respirã, începeþi
resuscitarea prin metoda gurã la gurã.
*Puls: dacã victima are puls ºi respirã,
cãutaþi alte vãtãmãri posibile.
*Posibile arsuri, vãtãmãri ale sistemului
nervos, oase rupte ºi pierderi de auz sau de
vedere.
*Dacã este nevoie de asistenþã medicalã
sunaþi cât mai repede posibil la „112”.
Referent Protecþie Civilã
Nãstase Cornel

5. Oaia Dalli – Un animal subarctic ºi
arctic, ce trãieºte pe vârfurile alpine, piscuri ºi creºte, pante stâncoase; berbecul
are 90 cm (35 inch) pânã la umãr ºi cântãreºte 110 kg (250 lb). Este singura
ovinã sãlbaticã albã din lume. Oaia Dalli
are o blanã bogatã ce-i protejeazã
corpul.

1. Caribu – Mare, sãlbatic, animal din
familia elanului, cântãrind pânã la 300 kg
(660 lb), poate fi gãsit peste linia arborilor în America de Nord ºi Groenlanda.
Caribu, înrudit cu renul, are o blanã
unicã ce opreºte aerul oferindu-le o
acoperire excelentã. Aceastã blanã îl
menþine de asemenea la suprafaþã,
plutitor, în apã.
2. Ghepardul (cheetah) – Cel mai rapid
animal de pe pãmânt cu 95 km/h
(60mph); spre deosebire de alte “pisici
mari”, ghepardul nu rage – totuºi toarce
ºi face zgomote înalte, lãtrãturi ºi triluri.
Poate fi vãzut în Africa ºi în unele pãrþi
ale Asiei.
3. Crocodilul – Cea mai vocalã dintre
toate reptilele, existã 23 de specii de
crocodili. Crocodilul de Nil creºte pânã la
6m lungime. În captivitate crocodilii par a
avea capul mai lat – un posibli indiciu al
unui stil de viaþã mai sedentar.
4. Cuscus – Din cauza mãrimii sale (70
cm / 26 inch) cuscus-ul este deseori confundat cu o maimuþã. Trãieºte în vârful
arborilor din sud estul Australiei. Dacã
este ameninþat, loveºte cu labele din
faþã, latrã puternic, punând de obicei
intrusul pe fugã. Speranþa de viaþã a
cuscus-ului este de pânã la 11 ani.

6. Delfinii – Se numar printre cele mai
inteligente animale, unele specii având
raportul dintre masa creierului ºi masa
corpului la fel cu cel al oamenilor. Încã
de la începuturile navigaþiei, au fost
subiect de artã, literaturã ºi mit.
7. Elefantul – Elefantul african este cel
mai mare mamifer în viaþa de pe pãmânt.
Trompa musculoasã serveºte ca nas,
mânã, picior suplimentar, dispozitiv de
semnalizare ºi unealtã pentru adunarea
mâncãrii. Cu 40 000 de muºchi, trompa
face miºcãrile ca ºi cum ar culege ouã.
8. Broaºtele – Broaºtele existã în multe
forme ºi culori prin toatã lumea – exceptând Antartica! O limbã de broascã
lungã, lipicioasã este ataºatã de gura sa
ºi ca o amprentã caracteristicã, broasca
poate sã-ºi arunce limba pentru a-ºi
captura prada cu o vitezã uluitoare.
9. Garanuuga – “Gazela girafa” este
întâlnitã în estul Africii. O glandã preorbitalã din faþa ochilor secretã o substanþã
ca o smoalã care este depusã pe crengi
pentru a marca teritoriul. Se ridicã pe
picioarele din spate pentru a ajunge la
tufiºurile înalte, folosind picioarele din
faþã pentru a trage ramurile mai înalte.
Garanuuga nu mãnâncã iarbã ºi nici nu
are nevoie de apã întrucât preiau suficientã din plantele pe care le mãnâncã.
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Serbãrile Bãilor
Serbãrile Bãilor Pucioasa, în
anul 2017, au fost o reuºitã pe
toate planurile! De la vernisaje ale
unor expoziþii de o imensa valoare
la acþiuni sportive inedite ºi de la
artiºti de excepþie la oaspeþi de valoare, toate activitãþile propuse de
administraþia staþiunii de la poalele
Patranei au avut scopul de a crea o
atmosferã relaxantã pentru toþi cei
care au dorit sã petreacã sfârºitul
de sãptãmânã la Pucioasa.
Timp de trei zile, cetãþenii, de la
cei mai tineri, pânã la bunici, au
avut numeroase variante de a-ºi
petrece timpul liber. Festivitãþile au
fost deschise de ºedinþa Consiliului
Local al Oraºului Pucioasa, la care
au participat ºi invitaþi din localitãþile înfrãþite: Vadul lui Vodã
(Republica Moldova) ºi Jonava
(Lituania), dar ºi fostul edil Mircea
Simion.
Pe esplanada Pieþei Centrale
au fost expuse fotografii cu imagini
din Pucioasa ale artistului fotograf

Mãdãlin Anca. Cadrele surprinse
cu extrem de mult talent au putut fi
admirate toatã luna septembrie.
Frânturile de realitate, surprinse
prin intermediul camerei de luat
vederi au adus bucurie pe chipul
privitorilor. De asemenea, au putut
fi admirate fotografii deosebite realizate de Radu Chiriþã, un tânãr
puciosean extrem de talentat.
În foaierul Primãriei Pucioasa,
Galeria PRIM a fost martora expoziþiei-eveniment ”Ceasul ca obiect
de artã” a designerului Augustin
Matei. Piesele unicat au fost
deosebit de apreciate, uimind prin
inventivitatea, ingeniozitatea ºi fru-

museþea lor.
Cuplurile care au împlinit 50 de
ani de la oficierea cãsãtoriei au fost
premiate de autoritãþile administraþiei publice locale, într-un cadru
festiv.
La
Centrul
Naþional
de
Informare ºi Promovare Turisticã
Pucioasa au fost prezentate imagini specifice din localitãþile cu care
oraºul este mândru sã fie înfrãþit:
Jonava (Lituania), Alcazar de San
Juan (Spania), Vadul lui Vodã
(Republica Moldova) ºi Cartaxo
(Portugalia).
În holul Centrului Cultural
European Pucioasa au putut fi
admirate ºi cercetate cãrþi poºtale

ce înfãþiºeazã Pucioasa interbelicã,
din colecþia personalã a arhitectului
Dan Niþescu. Bucãþi de istorie au
fost reînviate, descoperite sau
redescoperite de vizitatorii expoziþiei.
Foaierul Centrului Cultural a

gãzduit ºi expoziþia caricaturistului
ªtefan Popa Popas.
Deschiderea
oficialã
a
Serbãrilor Bãilor Pucioasa 2017 a
avut loc în Parcul Central, unde
s-au reunit sute de cetãþeni,
reprezentanþi ai administraþiei pu-

blice locale, dar ºi invitaþi de
seamã.
Prima zi a serbãrilor s-a
încheiat cu un concert extraordinar!
Pe scenã, în ropote de aplauze, au
urcat Compact, Trooper ºi Zdob ºi
Zdub.
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A doua zi au continuat activitãþile gândite
pentru a bucura copii, pãrinþi ºi bunici ºi
desfãºurate în cele trei zile: Târgul comercianþilor, campionate de fotbal, ”Parcul tinerilor” – Copacul VTREE (jocuri ºi aplicaþii
online), Concursul de aeromodele radiocomandate „Memorial profesor Dumitru
Diaconescu”, ediþia a X-a.
Sediul ºi curtea Primãriei Pucioasa au
fost gazde primitoare! Aici s-au desfãºurat
spectacole, jocuri ºi ateliere pentru prichindei. Acþiunea ”Primar pentru o zi” s-a bucurat
de un real succes ºi în acest an. Numeroºi
copii au avut ocazia de a fi o zi în fruntea
oraºului, din aceastã funcþie ºi-au imaginat
ce ar putea face în folosul comunitãþii.
Oraºul a fost însufleþit ºi a primit din
aroma anilor trecuþi prin parada Maºinilor de
epocã, care au defilat pe strada Regalã, pe
traseul Piaþa Gãrii – Bulevardul Gãrii – strada Republicii.
Sub denumirea ”Bãtaia cu flori” s-a
desfãºurat evenimentul extrem de apreciat
de cetãþeni. Acum ani buni, totul începea cu
salutul dat Familiei Regale. Domni eleganþi
mânau trãsurile împodobite cu flori sau în

maºini luxoase, domniºoare îmbrãcate cu
rochii comandate direct de la Paris
împãrþeau zâmbete ºi saluturi în toate pãrþile
ºi toþi aruncau cu flori, de o parte ºi de alta a
ºoselei, într-un spectacol nemaipomenit.
Astfel, a fost reconstituit, sentimental ºi simbolic, un moment inedit al perioadei interbelice. Automobilele au stârnit admiraþie ºi
zâmbete pe chipurile participanþilor.
În curtea Casei Leonescu a fost readus
parfumul anilor de odinioarã. La intrarea
casei au concertat Cristina Munteanu, Dan
Ardelean ºi Diana Tudor. Acordurile de pian
ºi harpã, alãturi de tinerii îmbrãcaþi în haine
de epocã au dat farmec oraºului la ceas de
searã.
Sâmbãta a fost încheiatã în mod extraordinar cu un concert de zile mari. Roxana
Nemeº Adda ºi Smiley au fost aplaudaþi de
mii de oameni ce s-au strâns în Parcul
Central din Pucioasa.
Ultima zi a serbãrilor l-a adus în atenþia
puciosenilor pe Lari Giorgescu, actor al
Teatrului Naþional ”I. L. Caragiale” Bucureºti.
La Terasa Rustic s-a jucat ”Moftul român”.
Pucioasa a avut parte ºi de un alt eveniment deosebit: Parada Motocicletelor,
moment care a reunit sute de motocicliºti,
care au defilat pe strada Republicii.
În Parcul Independenþei au concertat
Ansamblul Profesionist Chindia al Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Maria Dragomiroiu ºi
Fuego.
Punctul culminant a fost reprezentat de
un extraordinar foc de artificii, care a îmbrãcat în culori aparte cerul.
Serbãrile Bãilor Pucioasa 2017 au reunit
mii de oameni, artiºti de renume, invitaþi
deosebiþi din þarã ºi din localitãþile înfrãþite,
activitãþi aparte, zâmbete, bucurie ºi
relaxare!
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Serviciul Poliþia Localã Pucioasa vã informezã!
În luna August ac. Consiliul local al oraºului Pucioasa
întrunit în ºedinþa ordinara din ziua de 31.08.2017 a aprobat
prin HCL 163/31.08.2017 modificarea ºi completarea
Regulamentul de aplicare a O.G. 21/2002 privind normele de
gospodãrire urbanã pe raza Unitãþii Administrativ Teritorialã
Oraºul Pucioasa aprobat prin HCL 121/2016. astfel:
- minimul amenzilor au scãzut la 200 lei pentru toate
contravenþiile comise de persoanele fizice;
- art. 4 lit. C, neîntreþinerea spaþiului verde, a curãþeniei pe
trotuare, pe partea carosabilã a strãzii sau a drumului aferent
imobilelor, a locurilor de parcare pe care le deþin sau le
folosesc;
- la art. 6 se introduce lit. I cu urmãtorul conþinut
,,vehiculele cu tracþiune animalã care circulã pe drumurile
publice asfaltate sau betonate sunt obligaþi sã fie dotate cu
echipament colector pentru fecale, coºuri pentru furaje,
mãturã ºi lopatã”;
- la art. 7, se introduce lit. h cu urmãtorul conþinut
,,hrãnirea câinilor fãrã stãpân pe domeniul public sau privat
al U.A.T. Oraºul Pucioasa”;
- la art. 10, lit. d se introduce sintagma autovehiculelor ºi
atelajelor;, ,necurãþarea rotilor autovehiculelor, vehiculelor,
atelajelor murdare de noroi sau de alte reziduuri pentru a nu
murdari cãile publice, înainte de ieºirea acestora din grãdini,
zone construibile, din staþiile de betoane sau alte asemenea
locuri”,
- la art. 11 lit. j se introduce ºi str. Florin Popescu astfel
,,în scopul asigurãrii fluenþei ºi siguranþei traficului rutier, se

interzice accesul ºi circulaþia vehiculelor cu tracþiune animalã
pe drumurile publice de pe raza U.A.T. Oraºul Pucioasa pe
strãzile: Republicii, Fântânelor, Trandafirilor, C. Olãnescu,
Radu Cosmin, M. Eminescu, Stadionului, Dacia, Sg. Erou N.
Marius, 1 Decembrie 1918, Libertãþi, N. Titulescu, Aleea
Ardealului, Bulevardul Gãrii ºi Florin Popescu Sydnei 2000; ”
- la art. 14, se introduce lit. s cu urmãtorul conþinut
„neîntreþinerea curãþeniei în zona de amplasare a
automatelor de cafea pe o razã de cel puþin 25 metri, de cãtre
proprietarii/deþinãtorii acestora”;
Deschiderea noului an ºcolar ne oferã nouã, poliþiºtilor
locali, un bun prilej de a le ura celor mai mici cetãþeni,
precum ºi dascãlilor lor, cât mai multe succese ºi realizãri în
noul an!
Pentru Poliþia Localã, siguranþa în unitãþile de învãþãmânt
constituie, ºi în cursul acestui an ºcolar, o prioritate. Vom
continua derularea de activitãþi pentru creºterea gradului de
securitate atât în incinta unitãþilor de învãþãmânt ºi în zonele
adiacente, cât ºi pe traseele de acces cãtre ºcoli.
Colaborarea permanentã pe care o vom avea cu directorii
unitãþilor de învãþãmânt, cu învãþãtorii, profesorii ºi diriginþii
va asigura premisele unui parteneriat eficient care sã
conducã la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba
desfãºurarea orelor de curs.

mandãrilor cu caracter preventiv, la formarea unor comportamente pozitive ºi evitarea situaþiilor periculoase. În cazul în
care, însã, se înregistreazã incidente, nu ezitaþi sã semnalaþi
aceste fapte Poliþiei locale ºi conducerii ºcolii pentru a preîntâmpina amplificarea lor. Pentru situaþii de urgenþã, care
reclamã prezenþa ºi intervenþia rapidã a poliþiºtilor, apelaþi
numãrul unic 112.
La fel de importantã este ºi implicarea dumneavoastrã, a
pãrinþilor. Educaþia primitã la ºcoalã trebuie sã fie completatã
cu sfaturile ºi exemplele oferite de familie, deoarece acestea
au o influenþã mai mare asupra copiilor decât toate cuvintele
ºi explicaþiile ulterioare. De asemenea, printr-o comunicare
constantã cu cadrele didactice, puteþi corija, în timp util,
eventuale comportamente deviante ale copiilor care, altfel,
le-ar afecta evoluþia ºcolarã.
Responsabilitatea pentru siguranþa elevilor ne revine tuturor:
autoritãþi locale, profesori, pãrinþi, poliþiºti. Cu toþii vrem sã-i
ºtim protejaþi, la adãpost de orice pericol. În ceea ce ne
priveºte, ne dorim sã conlucrãm pentru un mediu ºcolar în
care profesorii sã-ºi predea cursurile în condiþii optime, iar
copiii sã se întoarcã cu bine acasã.
În încheiere, le dorim tuturor elevilor un an plin de succese ºi
numai note bune!

Pe tot parcursul anului vom organiza întâlniri ºi dezbateri cu
elevii pentru a contribui la însuºirea de cãtre aceºtia a reco-

Sunteþi în cãutarea
unui loc de muncã?
PANEL LAND, cu sediul
în strada Morilor, nr. 4, Pucioasa,

angajeazã!

Informaþii la numãrul de telefon:
0245762852

Serviciul Poliþia Localã

SPCLEP PUCIOASA
VÃ INFORMEAZÃ!
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA
ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A DOBANDIRII
CETATENIEI ROMANE, CONF HG 1375/ 2006
ART. 56
Persoanele care au dobândit/redobândit cetãþenia românã depun
cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public
comunitar de evidenþã a persoanelor pe raza cãruia locuiesc, unde
prezintã urmãtoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiþiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strãinãtate,
original ºi douã copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani
ºi nu sunt înscriºi în certificatul constatator care atestã dobândirea
cetãþeniei de cãtre unul dintre pãrinþi, aceºtia sunt îndrumaþi, pentru
clarificarea cetãþeniei, cãtre Ministerul Justiþiei;
b) certificatele de stare civilã ale solicitantului, naºtere ºi cãsãtorie,
dacã este cazul, precum ºi cele ale copiilor sãi cu vârsta mai micã de 14
ani, care dobândesc cetãþenia românã împreunã cu pãrinþii, original ºi
copie; în vederea obþinerii certificatelor de stare civilã româneºti, se solicitã transcrierea certificatelor de stare civilã procurate din strãinãtate la
Serviciul Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor al Sectorului 1 al
Municipiului Bucureºti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original
ºi copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face
dovada identitãþii, respectiv: paºaport, permis de conducere sau act de
identitate strãin, original ºi copie;
e) chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate( 7 LEI);
ART. 57
(1) La eliberarea actului de identitate, persoana în cauzã va preda
permisul de ºedere eliberat de Autoritatea pentru strãini, pentru a fi remis
structurii emitente împreunã cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiþiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României în strãinãtate.
(2) În situaþia în care persoana nu mai deþine permisul de ºedere, i
se solicitã o declaraþie privind condiþiile în care a pierdut ori i-a fost furat
documentul, care se transmite structurii emitente a permisului.

SPCLEP PUCIOASA
Ag. ºef principal de poliþie
Emanuel Tohaneanu
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BikeXpert Alpine Challenge 2017
Pucioasa a fost punct de întâlnire pentru pasionaþii de
ciclism, care s-au reunit sâmbãtã, 9 septembrie 2017,
pentru a participa la cea de-a IV-a ediþie a concursului
BikeXpert Alpine Challenge.
Startul competiþiei, pentru fiecare categorie, a fost dat
de primarul Constantin Ana. Au fost prezenþi ºi invitaþi de
seamã, printre care amintim pe: deputatul Corneliu
ªtefan, deputatul Oana Vlãducã, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa Claudia Gilia.
Cei peste 500 de participanþi au dat dovadã de
ambiþie, perseverenþã, dorinþã a reuºi, dar ºi de mult
antrenament, traseul nefiind deloc unul simplu.
BikeXpert Alpine Challenge este un concurs provocator de mountain bike, aflat la a IV-a ediþie, ce îºi
propune sã sprijine un stil de viaþã energic ºi sã promoveze ciclismul, ca mod sãnãtos ºi ecologic de petrecere al timpului liber, în Subcarpaþii de Curburã ºi în
Munþii Leaota.
O parte din banii obþinuþi din înscrieri vor merge la
tabãra Magicamp pentru copiii bolnavi de cancer,
organizatã anual la Brãneºti.

Prãjiturã cu piºcoturi
Blat cacao:
5 albuºuri
150 g zahãr
50 ml ulei
100 ml lapte
135 g fãinã
25 g cacao
1 plic praf de copt
1 lg esenþã de rom
12 piºcoturi
200 ml cafea îndulcitã pentru însiropat blatul
Cremã:
100 g ciocolatã albã
150 ml friºcã lichidã
5 gãlbenuºuri
200 g zahãr
1 lgt esenþã de vanilie
300 ml lapte
30 g amidon alimentar
1 plic gelatinã granulatã (10 g)
300 ml friºcã lichidã

Crema: într-o crãticioarã, punem ciocolata albã ºi
150 ml friºcã lichidã. Aºezãm pe foc mic, amestecând
mereu pânã se topeºte ciocolata. Lãsãm sã se rãceascã
ºi o dãm la frigider pentru 1 orã. Dupã ce o luãm din
frigider o mixãm, pânã se îngroaºã puþin. Gelatina o
hidratãm în 80 ml apã rece, timp de 10 minute, apoi o
turnãm peste crema obþinutã. Omogenizãm ºi lãsãm
deoparte.
Gãlbenuºurile le mixãm spumã cu 200 g zahãr, apoi
turnãm peste amidonul dizolvat în laptele rece. Punem
crãticioara pe foc mic, amestecând mereu, pânã ce se
îngroaºã crema. La sfârºit adãugãm esenþa de vanilie ºi
o lãsãm sã se rãceascã.
Crema de ouã o amestecãm cu crema de ciocolatã
de mai sus.
Cele 300 ml friºcã lichidã le mixãm spumã tare ºi le
încorporãm peste crema obþinutã mai sus.
Asamblare: blat cacao însiropat cu cafea îndulcitã
rece - crema.
Crema este puþin moale, dar dupã ce stã la frigider
pentru minim 3 ore se întãreºte. Deasupra radem ciocolatã sau decorãm cu biluþe de ciocolatã.
Tãiem ºi servim.
Poftã bunã!

REBUS

Decor:ciocolatã rasã
Mod de preparare :
Blat cacao: într-un castron, mixãm spumã albuºurile cu
un praf de sare, adãugãm apoi zahãrul, mixând pânã se
topeºte, uleiul treptat, laptele, esenþa de rom, iar la
sfârºit fãina amestecatã cu praful de copt ºi pudra de
cacao (încorporate cu o lingurã).
Compoziþia o întindem într-o tavã (23*35 cm)
tapetatã cu hârtie de copt, iar peste ea aºezãm
piºcoturile Le apãsãm puþin pentru a intra în compoziþie,
apoi dãm tava la cuptor.

Orizontal
Adjectiv pronominal
demonstrativ.
Are de plãtit datorie.
Hidrocarburã cu doi atomi
de carbon.
Bãgat printr-o gaurã micã.
A expune.
Pierdut.

Vertical
Veridic..
A se urca (într-un copac).
Care are mirosul eterului.
Bucatã muzicalã pentru 1-2
instrumente având 3-4 pãrþi.
Acord cu caracter oficial.
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O altã toamnã, un nou început
de an ºcolar!

Începutul de an ºcolar a adus în Pucioasa
zâmbete, emoþii, parfumul florilor ºi speranþã
cãtre noi realizãri.
Fiecare unitate de învãþãmânt a rãsunat
de glasuri ºi zâmbete cristaline ale copiilor
nerãbdãtori sã se întoarcã la ºcoalã.
Cu surâs pe buze, toþi cei prezenþi au
ascultat cuminþi cuvântul de deschidere,
mesajul autoritãþilor locale ºi naþionale ºi au
participat la slujba religioasã.
Primarul Oraºului Pucioasa, Constantin
Ana, Viceprimarul Dãnuþ Sprinceanã ºi city
managerul Alin Niþescu au dorit sã fie alãturi
de elevi, cadre didactice ºi pãrinþi în acest
moment deosebit de important.
Vã dorim un an încununat de succes, cu
realizãri pe toate planurile, sã aveþi putere de
muncã, sãnãtate ºi sã ne oferiþi în continuare
motive de mândrie!
Alexandra Rizea

FII CU UN PAS ÎNAINTEA HOÞILOR
Nu permite accesul persoanelor
necunoscute în locuinþã;
Când lipseºti de acasã, nu lãsa ferestrele
deschise;
Fã-þi o listã de control cu toate mãsurile
de siguranþã posibile ºi verificã-le înainte de
plecarea în vacanþã;
Evitã sã vorbeºti despre plecarea în concediu, atât în faþa necunoscuþilor, cât ºi pe
reþelele sociale;
Dacã nu petreci noaptea acasã, lasã o
luminã aprinsã sau un aparat de radio pornit;
În cazul în care lipseºti o perioadã mai
lungã de timp, roagã-þi prietenii sau vecinii sã
treacã pe la tine, sã ridice corespondenþa;
Monteazã la vedere plãcuþe de
atenþionare cu privire la existenþa unui
sistem de securitate;
Achiziþioneazã întrerupãtoare care, la
diverse intervale de timp, aprind ºi sting
automat lumina.

DACÃ LOCUIEªTI LA BLOC:

Achiziþioneazã un sistem de alarmã
conectat la dispeceratul unei firme de pazã
pentru apartamentul tãu;

pentru a evita ruperea lui;
Dacã locuieºti la parter sau la etajul 1,
grilajele de la ferestre îi descurajeazã pe
hoþi.

ÎN PLUS, SOLICITÃ
ADMINISTRAÞIEI:

Montarea unui interfon la intrarea în
scarã ºi utilizarea în mod corect pentru a ºti
exact cine intrã în clãdire;
Dotarea cu încuietori corespunzãtoare a
uºilor de la subsol, a teraselor sau a intrãrilor
suplimentare;
Iluminarea bunã a holurilor ºi palierelor
blocului.

DACÃ LOCUIEªTI LA CASÃ:
Poþi monta un sistem de:

Încuietoarea de la uºa locuinþei trebuie sã
fie performantã. Hoþii acþioneazã doar unde
existã vulnerabilitãþi;
Este important sã o montezi corect, în
aºa fel încât sã nu se permitã accesul, din
exterior, la ºuruburile de prindere, iar cilindrul
sã fie complet introdus în corpul broaºtei,

Supraveghere video în exterior, care sã
înregistreze orice activitate desfãºuratã în
curtea casei;
Protecþie perimetralã ce avertizeazã
asupra pãtrunderii persoanelor strãine în
curtea ta;
Iluminare cu senzori de miºcare.

MAI MULT DECÂT UTIL
PENTRU LINIªTEA FAMILIEI
TALE POATE FI:

Instituirea unui sistem de supraveghere a
vecinãtãþii;
Interzicerea accesului în locuinþã ºi
refuzul de a da informaþii despre tine,
bunurile pe care le deþii ori despre vecini,
persoanelor strãine care pretind cã reprezintã diverse instituþii, dar care nu prezintã actul
de identitate ºi legitimaþia de serviciu;
Apelarea la o persoanã de încredere care
sã îþi ridice eventualele facturi sau înºtiinþãri
lãsate în uºã ori în cutia poºtalã, în perioada
în care lipseºti de la domiciliu;
Activarea sistemului de alarmã trebuie sã
devinã un obicei firesc, precum închiderea
uºii;
Prezenþa unui câine;
Evitarea depozitãrii în curtea casei, la
vedere, a ambalajelor unor obiecte de
valoare.
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