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AAtteennþþiiee!! AAtteennþþiiee!! 
Aveþi lla 

dispoziþie
un nnumãr

de TTelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
00880000  880000  332266, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a ac-
tivitãþii administrative.
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Mai repede decât am realizat am
ajuns la finalul primului mandat.

Acum 4 ani am pãºit cu emoþie, dar ºi
cu determinare ºi am început ceea ce 
s-a dovedit a fi bãtãlia vieþii mele!

Dupã o scurtã perioadã de inven-
tariere a problemelor, a realitãþilor
oraºului, a început reala luptã pentru
transformarea acestuia.

Cã vorbim despre proiecte,
europene, guvernamentale sau din
bugetul local am încercat sã gãsim soluþii
la sutele de probleme identificate.

Cã vorbim despre atitudine, am
încercat ºi cred cã am ºi reuºit sã redau
primãria cetãþenilor ºi sã þin permanent
uºa deschisã pentru ei.

Cã vorbim despre viaþa oraºului sunt
sigur cã aþi simþit vibraþia evenimentelor
noastre!

ªi da, au fost 4 ani în care am reuºit
sã funcþionãm ca o echipã! Nu o echipã
perfectã, dar o echipã!

Nu m-am plâns niciodatã, dar înainte
de a începe reconstrucþia ºi mult timp
dupã a trebuit sã reparãm, sã pansãm
ceea ce am primit de la fosta adminis-
traþie ºi aici vorbim despre datoriile cãtre
ADI Salubrizare (peste 1 milion de lei),
despre lucrãrile cu probleme (ªcoala nr.
4, lucrãrile de apã ºi canal pe CNI), un
drum naþional (DN 71) calamitat ºi toate
relaþiile cu celelalte instituþii blocate sau
gripate! ªi cum am fãcut asta, în ce con-
text? Într-un potop incredibil de procese
lansate împotriva primãriei, culmea de
fostul edil!

Iar eforturile mele au fost unele
supraomeneºti pentru cã am tratat acest
oraº cu grija pe care o porþi propriei
case, dorindu-mi foarte tare ca Pucioasa
sã fie locul unde sã vã simþiþi cu toþii
acasã!

Un aspect foarte important într-o

administraþie eficientã este bugetarea
corectã a primãriei, dar mai ales identifi-
carea surselor de finanþare! Pentru cã,
trebuie sã realizaþi foarte clar faptul cã un
buget de dezvoltare anual de 3-4 mi-
lioane de lei nu poate oferi soluþii la pro-
blemele mari ce au nevoie de finanþãri de
peste 100 de ori mai mari.

Iar aici cred cã s-a produs cea mai
mare schimbare de atitudine la nivelul
oraºului. Cei 8 ani fãrã viziune au fost
înlocuiþi de o perioadã în care ”goana”
dupã finanþãri a fost activitatea centralã a
mandatului meu.

Cele 18 proiecte europene depuse
(17 pe POR ºi 1 pe POIM) au schimbat
ºi vor schimba faþa oraºului nostru din
temelii.

Sigur, modul greoi în care sunt eva-
luate proiectele cu finanþare europeanã
sau guvernamentalã, procedurile compli-
cate de atribuire prin licitaþie a lucrãrilor
ne fac astãzi sã fim departe de ceea ce
ne-am propus, însã despre modul greoi
în care toate acestea decurg vom vorbi
pe larg într-un material dedicat acestui
subiect.

Fiecare cetãþean are nevoile ºi
aºteptãrile lui legat de investiþii. La fel,
fiecare cetãþean are drepturi cu privire la
modul în care sunt cheltuite sumele
plãtite de el, la bugetul local. Însã toþi tre-
buie sã ºtim cã este necesar sã fie gãsit
un echilibru cât mai solid între aºteptãri,
nevoi ºi soluþiile administraþiei.

În fiecare an am încercat sã constru-
iesc un buget transparent ºi realist,
pornind de la sumele avute la dispoziþie
din taxele ºi impozitele locale, cote IVG +
cote TVA, asigurând funcþionarea corec-
tã a oraºului, în condiþii superioare de
curãþenie, reducând la maxim cheltuielile

ºi alocând sumele disponibile pentru
dezvoltare cu prioritate cofinanþãrii
proiectelor europene.

Cu mândrie vã anunþ faptul cã în
perioada premergãtoare construirii buge-
tului local am avut dezbateri publice ºi
am avut un dialog constructiv cu toþi
membrii consiliului local, indiferent de
culoarea politicã. De aceea, simt ºi pot
sã afirm cu certitudine asta: Proiectele
primãriei sunt ale tuturor, ale întregii
echipe din Consiliul Local ce a funcþionat
aproape perfect în acest mandat.

Sãnãtatea ºi educaþia au fost 2
domenii foarte importante. Peste 70.000
de oameni se bazeazã pe Spitalul
Orãºenesc Pucioasa, iar noi am pornit
investiþii imense aici, primele dotãri
importante fiind deja funcþionale (CT).
Secþia de Pediatrie a fost redeschisã
dupã mulþi ani de aºteptare, iar în perioa-
da de pandemie am þinut împreunã
oraºul sigur.

Copiii oraºului sunt poate cei mai
privilegiaþi! Unitãþile ºcolare din localitate
fiind permanent în centrul atenþiei noas-
tre, majoritatea, ªcoala Gimnazialã nr. 1
Mihai Viteazul, ªcoala nr. 4 Elena Donici
Cantacuzino, Grãdiniþa nr. 1 Prichindel,
Grãdiniþa nr. 2 Micul Prinþ, Colegiul
Naþional Nicolae Titulescu, fiind dotate
prin PNDL, iar Liceul Tehnologic ºi
Grãdiniþele 1, 2, 3 urmeazã a fi moder-
nizate prin POR. Totodatã, în perioada
pandemiei, Primãria a asigurat sute de
tablete ºi telefoane pentru copii din
familiile cu posbilitãþi reduse.

O altã laturã a vieþii noastre, dar ºi o
altã parte a oraºului pe care vã invit sã o
descoperiþi este cea culturalã.

Întotdeauna am spus cã diferenþa
dintre o comunã prãfuitã ºi un oraº ade-

vãrat o face ºi viaþa culturalã. De aceea
constat cu satisfacþie cã aceºti ani au
fost 4 ani minunaþi cu niºte evenimente
extraordinare organizate de Centrul
Cultural, cu zile ale oraºului animate de
cei mai tari artiºti (în condiþiile în care în
fiecare an jumãtate din bugetul mani-
festãrilor a fost susþinut de partenerii
noºtri!). Totodatã, funcþionarea perma-
nentã a Centrului Cultural ºi cursurile
þinute aici au adus un plus de luminã ºi
culoare în viaþa copiilor noºtri.

Iar despre serbãrile de iarnã cred cã
ne vom aduce aminte mereu: cu luminile
minunate, cu bucuria adusã de Moº
Crãciun ºi mai ales de patinoar.

Pentru mine personal o realizare la
fel de mare este ºi transformarea SCUP-
ului (Servicii Comunitare de Utilitãþi
Publice Pucioasa) dintr-o struþo-cãmilã
în prima societate  autorizatã ANSRC din
judeþ, cu servicii calitative în domeniul
salubrizãrii, DDD, iluminat ºi
deszãpezire. Aceastã transformare a
SCUP-ului ne-a ajutat sã rezolvãm ºi o
altã problemã pe latura socialã ºi anume
reducerea naturalã a numãrului de per-
soane asistate social, de la 270 la circa
20 astãzi.

Cu destul de puþine cuvinte, îmbrã-
cate totuºi în emoþia rememorãrii
momentelor, aceasta este povestea mea
ºi a noastrã la Primãria Pucioasa.

Cu satisfacþie pot spune cã oraºul
nostru este pregãtit pentru o nouã etapã,
etapa de dezvoltare acceleratã, în urmã-
torii 4 ani. Totul este pregãtit! De dum-
neavoastrã depinde sã pãstrãm direcþia!

iinngg..  AAnnaa  CCoonnssttaannttiinn  EEmmiilliiaann,,
PPrriimmaarruull  OOrraaººuulluuii  PPuucciiooaassaa

4 aani împreunã!
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Anul 2017 – anul în care cultura
intrã în normalitate! 

Centrul Cultural European
Pucioasa a fost înfiinþat la data de 1
aprilie 2017, la iniþiativa noii con-
duceri a administraþiei publice
locale, ca o necesitate imediatã a
comunitãþii de a avea o instituþie
publicã de culturã, care sã aducã
un plus de valoare localitãþii ºi sã
implice activ cetãþenii în eveni-
mentele desfãºurate.

Centrul se aflã în subordinea
Primãriei ºi a Consiliului Local.
Conducerea interimarã a Centrul
Cultural European alãturi de con-
ducerea Primãriei Pucioasa au
demarat pânã la deschiderea ofi-
cialã, din data de 9 mai 2017, o
reabilitare ºi o dotare a spaþiilor de
spectacol ºi a sãlilor de curs.

Centrul Cultural vine cu o
schimbare de paradigmã în viaþa
culturalã, aduce un concept nou:
STRADA SCHIMBÃ ORAªUL.
Cartierele, strãzile, oamenii se

transformã în participanþi. STRADA
SCHIMBÃ ORAªUL are ca scop
diversificarea activitãþilor sociale,
culturale, educaþionale ºi de diver-
tisment ºi readucerea oraºului la un
standard cultural ridicat.
Manifestãrile ºi evenimentele artis-
tice derulate în cadrul acestui
proiect fiind realizate în  câteva
zone pilot ale oraºului. Acesta s-a
impus în conºtiinþa locuitorilor, care
sunt atraºi de proiectele dinamice
pe care instituþia le propune.

Perioada interbelicã este
perioada care ar defini Staþiunea
balneoclimaticã “Bãile Pucioasa”,
staþiune  de  mare faimã a anilor ‘30
- care se dezvoltã datoritã apelor
minerale sulfuroase, concentrate
existente în zonã.

Ne-am oprit la proiectul
”Pucioasa Mon Amour”, proiect cul-
tural din cadrul acestui concept, ca
posibil brand al oraºului, definitoriu
ºi recognoscibil.

Pentru aceasta, am refãcut, prin
expoziþii de fotografie veche,
expoziþii de cãrþi poºtale interbelice,
happening cu animatori în costume
de epocã, concerte cu muzicã retro
în curþile caselor din perioada inter-
belicã, panouri supradimensionate
cu imagini ale oraºului de altãdatã,
muzicã, parade, concerte. Toate
aceste manifestãri au adus în 
actualitate poveºtile caselor de 
vilegiaturã, realizând o paralelã
între clasic ºi modern, prezentând

o altã faþã a oraºului.
Programul sãrbãtorilor “Bãilor

Pucioasa”, prin evenimentele rea-
lizate a urmãrit: recuperarea pres-
tigiului de odinioarã al oraºului,
atragerea turiºtilor, sporirea vizibi-
litãþii ca ºi staþiune balnearã ºi
implicarea cetãþenilor în viaþa cul-
turalã.

În scurta perioadã de timp de la
înfiinþare s-a realizat o statisticã
socio-culturalã. Din analiza acestei
statistici rezultã cã populaþia
Oraºului Pucioasa ºi din împrejuri-
mi preferã - în privinþa consumului
public de bunuri culturale - partici-
parea la sãrbãtori / evenimente
locale (20% cel puþin o datã pe
lunã), urmatã de vizionarea de
filme în cinematografe (10% cel
puþin o datã pe lunã), participarea
la festivaluri de diferite feluri (10%
cel puþin o datã pe lunã), specta-
cole de divertisment (10% cel puþin
o datã pe lunã) ºi vizitarea
muzeelor (5% cel puþin o datã pe

lunã). Referitor la consumul cultu-
ral de spectacole, locuitorii oraºului
Pucioasa participã cel mai mult la
spectacole de teatru, muzicale ºi
spectacole eveniment. Aici putem
spune cã s-a format un public care
participã frecvent. Activitãþile ge-
nerale de petrecere a timpului liber
sunt mult mai prezente în viaþa
cetãþenilor decât cele specifie con-
sumului cultural. Profilul timpului
liber pentru populaþia din Pucioasa
este compus din plimbãri prin parc
ºi zone verzi, vizite în centre com-
erciale pentru cumpãrãturi ºi spor-
turi de întreþinere. În spaþiul domes-
tic, oamenii preferã sã vizioneze
programe TV, sã asculte muzicã
sau radio ºi, nu de puþine ori, sã
vizioneze filme (toate aceste activ-
itãþi sunt practicate zilnic). Mai
existã un segment de populaþie
care preferã spectacolul de searã
într-un mediu de tip restaurant,
unde se danseazã ºi se cântã
(reminiscenþe ale balurilor ºi
horelor de odinioara. Existã o ten-
dinþã de creºtere a celor care par-
ticipã la produsul cultural plãtit.

Tinerii sunt categoria
demograficã în rândul cãrora
putem întâlni cei mai mulþi partici-
panþi la diferite forme de consum
cultural public sau activitãþi de
petrecere a timpului liber în afara
locuinþei. La nivelul oraºului existã
un segment deloc neglijabil de
cetãþeni care obiºnuiesc sã se

angajeze zilnic în activitãþi creative,
participând frecvent la toata oferta
culturalã (de la întalniri literare, cer-
curi, ateliere, competiþii). Aºadar,
apare un potenþial creativ al popu-
laþiei ºi putem presupune preferinþa
acestora de implicare în actul cre-
ativ nu doar din perspectiva con-
sumului.

Apariþia Centrului Cultural
European prin proiectele derulate
în aceºti trei ani, face posibilã
prezenþa în oraºul Pucioasa a unor
personalitãþi ale culturii naþionale
(actorii: Ion Caramitru,Vlad
Rãdescu, Adrian Pãduraru, Tania
Popa, Rodica Popescu Bitãnescu,
Anca Sigãrtãu, Marius Bodochi,
Nicu Mihoc, Lari Giorgescu,
Octavian Strunilã; artiºti instrumen-
tiºti ºi soliºti: pianistul - Horia
Mihail, flautistul - Ionuþ ªtefãnescu,
clarinetistul - Aurelian Vlad Popa;
Nicu Alifantis, Ducu Bertzi, Mircea
Vintilã, Mircea Bodolan, ªtefania
Rareº, Mike Godoroja, Paula Selig,
Laura Bretan, Oliver Kaye, Vlad
Miriþã, Smiley, Fuego, ªtefan Popa
Popas, Corina Chiriac, Eugen
Baboi, Marius Baþu, Cãtãlin Criºan,
Jean Paler, Dinu Olãraºu,
Gheorghe Turda, Mirabela Dauer,
Alexandra Uºurelu, Florin Vasilicã,
Dan Ardelean, Cristina Munteanu,
Cristina Tudor, Cari Tibor, AG.
Weiberger, Doiniþa ºi Ionuþ
Dolãnescu, Florina Jinga, Victor
Mihalache, Florin ªtefan ºi multi
alþii).

Trupe: Trooper, Vunk, Voltaj,
Holograf, Direcþia V, Cargo, Zavera,
Schimbul III, Swing Shuters -
Franþa. Artiºti plastici: Letiþia
Opriºan, Clara Pãdurean, Luiza
ªtefan, Liviu Brezeanu, Elena
Bãniceru,  Raluca Cãºaru, Elena
Ionescu, Luminiþa Monica
Mureºan. Artiºti fotografi: Ion
Mãrculescu ºi asociaþia fotografilor
târgoviºteni, Mãdãlin Anca, Radu
Chiriþã.

Teatre ºi instituþii de spectacol:
Teatrul Nottara, Teatrul Naþional
Bucureºti, Teatrul Masca Bucureºti,
Teatrul Giurgiu, Teatrul Reºiþa,
Universitatea Naþionalã de Teatru ºi
Film, Universitatea de Teatru Târgu
Mureº, Teatrul Naþional Târgu
Mureº, Teatrul Tony Bulandra,
Centrul Cultural Reduta, Compania
Hai Hui, Teatrul Prichindel.

Ansambluri profesioniste fol-
clorice: “Poeniþa” Braºov, “Doina
Gorjului”, Chindia Târgoviºte,
Ansamblul ”Periniþa” Prahova,
Ansamblul “Teleormanul”.

Cu implicare deosebitã în viaþa
socialã, în imaginea generalã a
oraºului, Centrul Cultural a propus,
în cadrul conceptului STRADA
SCHIMBÃ ORAªUL, proiecte ce
definesc Pucioasa ca fiind oraº cul-
tural ºi turistic.

Am derulat numeroase acti-
vitãþi, care s-au bucurat de succes:
Strada Umbrelelor, Parada
Maºinilor de epocã, Bãtaia cu flori,
Oraºelul lui Moº Crãciun, Sosirea
lui Moº Crãciun în oraº, copacul
VTREE, ornarea vitrinelor ºi a
oraºului cu lumini de iarnã ºi a
copacilor din zona Parcului Central
si a Bulevardului Gãrii.

Cu entuziasm, dorinþã ºi impli-
care, echipa Centrului a adus
culoare – nu numai în vieþile unor
oameni, ci chiar în întreaga viaþã a
oraºului Pucioasa. Munca aproape
continuã, echipa unitã ºi susþinerea
din partea autoritãþilor au fost ele-
mentele perfecte pentru ca acest
loc sã fie remarcat de oamenii din
întreaga þarã ºi sã evolueze atât de
frumos. Este un loc care a bucurat
suflete. Care a pus pe picioare
atâtea aspecte ale comunitãþii ºi a
scos evenimentele din sfera
banalului. Astfel, în 3 ani, Centrul
Cultural European se poate lãuda
cu o mulþime de proiecte care au
adus beneficii tuturor. Cu siguranþã
nu existã locuitor al oraºului care
sã nu fi fost la vreun spectacol sau
la vreo manifestare organizatã aici.
Cãci viaþa culturalã a fost extrem de
activã.

Activitãþile realizate de aceastã
instituþie se pliazã întotdeauna pe
dorinþele sau preferinþele oame-
nilor, acestea fiind gândite pentru a
se potrivi tuturor vârstelor. Aºa cã,
la Centrul Cultural European
Pucioasa, toþi îºi gãsesc locul!

Iar proiectele propuse aici,
vorbesc de la sine!  De aceea,
putem sã enumerãm cele mai
îndrãzneþe proiecte, care au impre-
sionat publicul: PUCFAST (festival
de artã stradalã pentru tineret),
Educaþie prin Artã (deschiderea
celor douã galerii de artã ºi prezen-
tãrile din ºcoli), Pucioasa Mon
Amour, Festivalul de cântece ºi
dansuri populare MOÞÃIANCA,
galeria de artã PRIM din foaierul
Primãriei (singura galerie din
judeþ), Retragerea cu torþe ºi altele.

Treptat, Centrul Cultural
European Pucioasa a fãcut posibilã
apariþia unor cursuri necesare pen-
tru copiii ºi tinerii din oraº.

La Cursurile de Canto, Pian,
Balet, Dansuri de societate ºi fol-
clorice, Picturã, Modelaj, Teatru s-a
apelat la profesori ce îºi desfãºoarã
activitatea în instituþii profesioniste
(Opereta “Ion Dacian”
Bucureºti,Teatrul Naþional
Bucureºti, Filarmonica Bucureºti,
Opera Românã Bucureºti etc.)
Astfel, putem spune cã numãrul
cursanþilor s-a mãrit de la un an la
altul ºi rezultatele au ºi apãrut prin
susþinerea spectacolelor de sfârºit
de an.

S-au derulat evenimente în
parteneriat cu ambasade acredi-

tate la Bucureºti: Ambasada
Suediei, Ambasada Republicii
Federale Germania, Ambasada
Ungariei, Ambasada Republicii
Cuba, Ambasada Republicii
Bolivariene a Venezuelei. Am avut
expoziþii de carte ºi de fotografie,
dar ºi proiecþii de filme în galeriile
de artã.

Statistic, am putea spune ca în
aceºti trei ani s-au desfãºurat peste
220 de evenimente, care au reuºit
sã redea vitalitatea culturalã
oraºului ºi sã trezeascã interesul
pentru frumos multora dintre
locuitori - ºi nu numai. Dintre aces-
tea, putem aminti câteva:

-Roaba cu cãrþi (s-au distribuit
gratuit peste 10000 de volume), 

-Parada motocicliºtilor -  30 par-
ticipanþi, 600/1000 spectatori/an, 

-Bãtaia cu flori, paradã auto -
150 de participanþi, 500/800 spec-
tatori/an, 

-Spectacol de muzicã interbe-
licã - 5 artiºti 100 spectatori, Moº
Crãciun soseºte în Pucioasa -
peste 2000 de participanþi/an,
Orãºelul lui Moº Crãciun - în
perioada 10 – 23 decembrie - 2000
spectatori/an, Aprinderea luminilor
de sãrbãtori de iarnã -1000 spec-
tactori;

-Proiecþii de filme - s-au prezen-
tat 30 de filme în salã ºi în aer liber
- în jur de 1000 de spectatori,
Spectacole de teatru, concerte
simfonice, recitaluri, spectacole
pentru copii - 50 evenimente care
au adunat peste 3000 de specta-
tori/an, Concert de colinde - 30
artiºti interpreþi -  200 spectatori,
Serbãrile Oraºului - 40 concerte în
aer liber ce au reunit peste 60 de
artiºti, peste 4000 de spectatori/an, 

-Tabãra de vara cu ateliere:
balet, dans, canto, teatru, modelaj,
englezã - au participat în jur de 60
de elevi din ºcolile ºi grãdiniþele din
Pucioasa, Cursuri de canto, balet,
pian, desen, chitarã, teatru, dans -
peste 250 de elevi participanþi
activi.

-Tabara de Arhitecturã în
parteneriat cu OAR ºi Liceul de
Arte “Bãlaºa Doamna” Târgoviºte,
“Bãile Pucioasa Case de Poveste” -
25 participanþi,  peste 500 specta-
tori la expoziþia de desene ºi
machete, Tabãra de Graffiti în
parteneriat cu Liceul de arte
“Bãlaºa Doamna” Târgoviºte.

Contextul actual a determinat

■ LA TREI ANI DE LA ÎNFIINÞARE, 

CENTRUL CCULTURAL EEUROPEAN PPUCIOASA, UUN 
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Poate vã întrebaþi care sunt etapele prin
care trece un proiect pentru a ajunge de la
plan la realitate. Poate de multe ori vã puneþi
întrebarea de ce dureazã atât? De ce aºa ºi
de ce nu existã o cale mai simplã?!

În continuare aveþi un scurt rezumat al
etapelor parcurse de o investiþie de la idee,
trecând prin proiectare, apoi prin obþinerea
finanþãrii ºi licitaþie, pânã la concretizare.

11..  DDeetteerrmmiinnaarreeaa  ssuurrsseeii  ddee  ffiinnaannþþaarree
Se determinã sursa de finanþare

pentru a putea respecta toate condiþiile
impuse ºi a le implementa în proiect.

22..  NNoottãã  ccoonncceeppttuuaallãã  
Se elaboreazã nota conceptualã

unde este descris amplasamentul ºi se
estimeazã cheltuielile pentru execuþia obiec-
tivului de investiþii, luându-se în considerare
costurile unor investiþii similare realizate sau
standard de cost pentru investiþii similare.

33..  TTeemmaa  ddee  pprrooiieeccttaarree
Tema de proiectare este o detaliere

a notei conceptuale ºi se elaboreazã de
cãtre beneficiarul investiþiei sau, dupã caz,
de cãtre proiectanþi/consultanþi care
presteazã servicii de proiectare/consultanþã
în domeniu ºi se aprobã de cãtre beneficiar.

- Termen de realizare Determinare
sursã de finanþare + Notã conceptualã +
Tema de proiectare – 1 lunã

44..SSttuuddiiii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee,,  dduuppãã  ccaazz::  --  tteerr--
mmeenn  ddee  rreeaalliizzaarree  11--33  lluunnii

- studiu topografic;

- studiu geotehnic ºi/sau studii de
analizã ºi de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- expertizã tehnicã;
- studii de specialitate necesare în

funcþie de specificul investiþiei.

55..  SSttuuddiiuu  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  ((SS..FF..))  ººii  ddeevviizz
general, Documentaþii tehnice necesare în
vederea obþinerii avizelor/acordurilor/auto-
rizaþiilor, obþinerea avizelor - termen de
realizare - 6 luni 

Studiul de fezabilitate analizeazã,
fundamenteazã ºi propune minimum douã
scenarii/opþiuni tehnico-economice diferite,
recomandând, justificat ºi documentat, sce-
nariul/opþiunea tehnico-economic(ã) optim(ã)
pentru realizarea obiectivului de investiþii.

66..  DDeeppuunneerreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  llaa  iinnssttiittuuþþiiaa  ccee
ffiinnaannþþeeaazzãã  ººii  ppaarrccuurrggeerreeaa  ttuuttuurroorr  eettaappeelloorr
ssoolliicciittaattee  ddee  aacceeººttiiaa  ppâânnãã  llaa  sseemmnnaarreeaa  ccoonn--
ttrraaccttuulluuii  ddee  ffiinnaannþþaarree  --  tteerrmmeenn  ddee  rreeaalliizzaarree  --  11
lluunnãã

77..  CCoonnttrraaccttuull  ddee  ffiinnaannþþaarree  --  tteerrmmeenn  ddee
rreeaalliizzaarree  1122  --  2244  lluunnii

88..  PPrreeggããttiirreeaa  ddooccuummeennttaaþþiiiilloorr  ººii  ddooccuu--
mmeenntteelloorr  îînn  vveeddeerreeaa  ccoonnttrraaccttããrriiii  PPrrooiieeccttuulluuii
TTeehhnniicc  ººii  EExxeeccuuttããrriiii  lluuccrrããrriilloorr  ººii  aa  sseerrvviicciiiilloorr
ddee  ssuupprraavveegghheerree  aa  ººaannttiieerruulluuii  --  tteerrmmeenn  ddee
rreeaalliizzaarree  --  11  lluunnãã

Derulare procedurã de atribuire prin
publicare în SEAP a documentaþiei de

atribuire ºi a invitaþiei de participare.
Procedura se desfãºoarã online.

99..  LLiicciittaaþþiiee  ppeennttrruu  aattrriibbuuiirreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii
ddee  PPrrooiieeccttaarree  TTeehhnniiccãã  ººii  EExxeeccuuþþiiaa  lluuccrrããrriilloorr  ººii
sseemmnnaarreeaa  ccoonnttrraaccttuulluuii  ddee  lluuccrrããrrii  --  tteerrmmeenn  ddee
rreeaalliizzaarree  ––  33  --  1122  lluunnii

1100..  EEllaabboorraarree  PPrrooiieecctt  tteehhnniicc  ººii  ddeettaalliiii  ddee
eexxeeccuuþþiiee  aa  ddooccuummeennttaaþþiieeii  tteehhnniiccee  ppeennttrruu
oobbþþiinneerreeaa  AAuuttoorriizzaaþþiieeii  ddee  ccoonnssttrruuiirree,,  iinncclluussiivv
vveerriiffiiccaarreeaa  tteehhnniiccãã  ddee  ccaalliittaattee  aa  pprrooiieeccttuulluuii
tteehhnniicc  ººii  aa  ddeettaalliiiilloorr  ddee  eexxeeccuuþþiiee  --  tteerrmmeenn  ddee
rreeaalliizzaarree  33  --  66  lluunnii

- Elaborarea proiectului tehnic de
execuþie este condiþionatã de aprobarea pre-
alabilã a indicatorilor tehnico-economici ºi
emiterea autorizaþiei de construire/desfi-
inþare a executãrii lucrãrilor.

- Proiectul tehnic de execuþie consti-
tuie documentaþia prin care proiectantul dez-
voltã, detaliazã ºi, dupã caz, optimizeazã,
prin propuneri tehnice, scenariul/opþiunea
aprobat(ã) în cadrul studiului de fezabili-
tate/documentaþiei de avizare a lucrãrilor de
intervenþii; componenta tehnologicã a soluþiei
tehnice poate fi definitivatã ori adaptatã
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru
realizarea obiectivului de investiþii, la faza de
proiectare.

1111..  ÎÎnnººttiiiinnþþaarree  IISSCC  îînncceeppeerree  lluuccrrããrrii,,
eemmiitteerreeaa  oorrddiinnuulluuii  ddee  îînncceeppeerree  ppeennttrruu  eexxee--
ccuuttaarreeaa  lluuccrrããrriilloorr    --  tteerrmmeenn  ddee  rreeaalliizzaarree  --  
11  lluunnãã

Se aduce la cunoºtinþa ISC
începerea lucrãrilor ºi se înainteazã spre
aprobarea programului de control pe faze
determinante.

Se emite ordinul de începere, se
predã amplasamentul, se traseazã bornele
de reper.

1122..  EExxeeccuuþþiiee  lluuccrrããrrii,,  RReecceeppþþiiaa  lluuccrrããrriilloorr  llaa
tteerrmmiinnaarreeaa  lluuccrrããrriilloorr    --  tteerrmmeenn  ddee  rreeaalliizzaarree  ––
88--3366  lluunnii

Se urmãreºte executarea lucrãrilor de
cãtre dirigintele de ºantier, reprezentantul
beneficiarului. Executarea lucrãrilor se va
face în conformitate cu proiectul tehnic verifi-
cat ºi cu graficul de timp ofertat.

Recepþia lucrãrilor constituie o compo-
nentã a sistemului calitãþii în construcþii ºi
este actul prin care se certificã finalizarea
lucrãrilor executate în conformitate cu
prevederile proiectului tehnic ºi cu detaliile
de execuþie.

Se va face în conformitate cu reglemen-
tãrile legale, dupã expirarea garanþiei acor-
date lucrãrilor.

Termen minim de realizare a unei
investiþii – 37 luni, nu include recepþia finalã a
lucrãrilor.

Termen maxim de realizare a unei
investiþii – 79 luni, nu include recepþia finalã a
lucrãrilor.

Etapele pparcurse dde uun pproiect

echipa Centrului Cultural European
sã se reinventeze. Ieºirea în online
ºi outdoor, înseamnã o provocare
atât pentru organizatori cât si pen-
tru spectatori. ªi am reuºit prin
realizarea platformei culturale
PUCIOASA ONLINE, care
înglobeazã comunitãþi culturale
locale, naþionale ºi internaþionale.
Acestã platformã www.pucioasaon-
line.ro este dedicatã culturii, diver-
sitãþii artistice, artiºtilor clasici ºi
contemporani, locali, naþionali ºi
internaþionali. Menirea ei este de a
promova în rândul publicului sãu
evenimente culturale ale marilor
comunitãþi culturale digitale - teatre,
filarmonici, biblioteci, cinema-film,
turism ºi alte activitãþi culturale
disponibile în mediul online, faci-
litând accesul la aceste resurse
culturale ºi de petrecere a timpului
în contextul restricþiilor de circulaþie
ºi a mãsurilor de distanþare socialã.
Platforma acþioneazã ca un HUB
CULTURAL, un spaþiu ce reuneºte
informaþii despre activitãþii, eveni-
mente ºi proiecte culturale, spri-

jinind astfel accesul publicului de
acasã în condiþii de siguranþã pen-
tru sãnãtatea personalã ºi a celor-
lalþi.

CCoommuunniittaaþþii  llooccaallee::
www.radiopucioasa.ro
www.centrul-europucioasa.ro
www.turimpucioasa.ro 
Biblioteca Orãºeneascã “GH. N.

Costescu” Pucioasa”

Cu alte cuvinte: un bine fãcut
comunitãþii prin accent pe educaþie,
culturã, relaxare ºi distracþie. Toate,
într-un singur loc, chiar în oraºul

nostru, Pucioasa! 
Pentru cã Centrul Cultural

European a pus aripi copiilor ºi a
oferit speranþã adulþilor, a pus pe
chipuri zâmbete atunci când vre-
murile nu permiteau ºi a oferit alter-
native pentru oricine! Pentru cã
lipsa vieþii culturale se simþea
adânc, iar cineva trebuia sã ne facã
un bine!

Pentru cã... din dragoste pentru
oameni, totul este posibil! Aici!

Vreþi sã ºtiþi ce spun alþii despre
aceastã instituþie? 

Vã oferim câteva citate, sã vã
demonstrãm cã acþiunile Centrului
au ajuns... departe.

Voicu Enãchescu: „Întâlnirea cu
Pucioasa este o permanentã
bucurie. Întâlnirea cu spectatorii de
aici îmi aminteºte de copilãrie ºi de
momentele frumoase din viaþa
mea. Concertele de la Centrul
Cultural European mã fac sã mã
simt ca în sãlile de concerte din
marile oraºe. Voi reveni la
Pucioasa, de fiecare datã cu
plãcere!”

Sylvain Roudier (liderul grupului
francez „Swing Shouters”): „Am fost
foarte plãcut surprinºi sã gãsim
într-un oraºel din România un cen-
tru cultural de nivel literalmente
european! Ne-a impresionat nu
numai dotarea tehnicã (mai ales
cuplatã cu profesionalismul oame-
nilor), ci ºi diversitatea activitãþilor
centrului. Nu vom uita receptivi-
tatea extraordinarã a publicului, cult
ºi entuziast, în acelaºi timp. Vom
povesti ºi altora despre aceastã
experienþã minunatã ºi abia aºtep-
tãm sã revenim în România!”

AG. Weinberger: „Mi-a fãcut o
imensã plãcere sã descopãr un
orãºel atât de însetat ºi autentic
curios pentru lucruri cu conþinut
netabloidizabil... Pucioasa este o
micã bijuterie, un fenomen...
mulþumesc echipei de la Centrul
Cultural pentru primirea caldã ºi
mulþumesc lui Dan Tzopa pentru
grija ºi prietenia cu care a gestionat
apariþia unui Gringo în urbea dum-
neavoastrã. Cu siguranþã mã voi
întoarce.”

Liant între oameni ºi artiºti, între
þara noastrã ºi alte þãri, între edu-
caþie ºi culturã, chiar între gândire
ºi simþire, Centrul Cultural
European este, pentru Pucioasa, o
adevãratã binecuvântare! Cãci
doar cultura ne mai poate salva din
mijlocul grijilor de zi cu zi.
Aici, gãsiþi doar destindere,
învãþare ºi, de multe ori, distracþie!

Pentru cã locuitorii Pucioasei
meritã!

DDaann  ÞÞooppaa,,  mmaannaaggeerr  CCeennttrruull
CCuullttuurraall  EEuurrooppeeaann  PPuucciiooaassaa

POL CCULTURAL LLOCAL, JJUDEÞEAN ººi NNAÞIONAL
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PPrrooiieeccttee aaffllaattee îînn
ccuurrss ddee iimmpplleemmeennttaarree
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S.C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITÃÞI PUBLICE PUCIOASA SCUP
S.R.L. a fost înfiinþatã în 2012, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societã?ile comerciale ºi are capital integral
de stat, Asociat Unic fiind U.A.T. Oraºul
Pucioasa prin Consiliul Local Pucioasa.

Scopul înfiinþãrii societãþii a fost o mai
bunã organizare a activitãþilor, o mai clarã
evidenþiere a cheltuielilor ºi a veniturilor, un
mai bun control, precum ºi autorizarea pen-
tru prestarea conform legislaþiei în vigoare a
serviciilor publice.

Drept urmare, din 2013 pânã în
octombrie 2017, activitatea a fost reprezen-
tatã de “administrarea domeniului public ºi
privat al UAT Pucioasa” (ADP), incluzând
aici: spaþii verzi, construcþii edilitare
(reparaþii/pietruiri drumuri, construcþii ziduri
de sprijin, decolmatare ºanþuri, construire
garduri, vopsire borduri, treceri de pietoni,
montare limitatoare de vitezã, etc.), reparaþii
unitãþi ºcolare, administrare baze sportive,
gestionare câini fãrã stãpân, transport ºcolar,
deszãpezire, dezinsecþie, dezinfecþie, derati-
zare, etc.

Societatea a început activitatea în anii
2013 - 2014 fãrã a avea utilaje moderne,
specifice activitãþilor prestate. Funcþionale
erau un buldoexcavator din anul 2007, un
tractor U643 cu remorcã din anul 1993 ºi o
automãturãtoare stradalã din 2008 distribuitã
de Consiliul Judeþean printr-un program spe-
cial. Unele utilaje erau deþinute de societate
în administrare gratuitã, iar pentru altele se
plãtea o chirie cãtre UAT.

Începând cu vara anului 2014  societatea
a început un program de modernizare prin
achiziþia unor utilaje atât second - hand cât ºi
noi. La început sursele de finanþare pentru
investiþii au fost reprezentate de majorarea
capitalului social de cãtre UAT Pucioasa, iar

apoi din amortizãri sau profitul realizat.
În anul 2017, în urma modificãrilor le-

gislative ºi a analizelor fãcute, UAT Pucioasa
a ajuns la concluzia cã este mult mai eficien-
tã atât economic, cât ºi social ºi juridic,
prestarea serviciilor publice de un departa-
ment sau o societate a UAT-ului, prin dele-
gare directã, toate investiþiile fãcute fiind mult
mai uºor controlabile ºi rãmânând astfel în
proprietatea UAT.

În primãvara anului 2018, dupã reorgani-
zarea din toamna anului 2017 ºi datoritã
respectãrii condiþiilor legale, societatea a

obþinut din partea Autoritãþii Naþionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilitãþi Publice - ANRSC, dreptul legal de
a presta urmãtoarele servicii publice:

- mãturatul, spãlatul, stropirea ºi
întreþinerea cãilor publice; curãþarea ºi trans-
portul zãpezii de pe cãile publice ºi
menþinerea în funcþiune a acestora pe timp
de polei sau de îngheþ;

- iluminatul public;
- dezinsecþia, dezinfecþia, deratizarea.

SERVICII COMUNITARE DE UTILITÃÞI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., a fost
printre primele societãþi care au obþinut
licenþele ANRSC pentru prestarea legalã a
serviciilor publice, din zona teritorialã Sud -
Muntenia. Chiar ºi în momentul de faþã foarte
puþine autoritãþi locale au reuºit intrarea în
legalitate.

UAT Pucioasa ºi S.C. SERVICII 
COMUNITARE DE UTILITÃÞI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L. au fost ºi sunt date
ca exemple pozitive de cãtre ANRSC.

UAT Oraºul Pucioasa are circa 100 - 120
km de strãzi, strãduþe, alei, trotuare pe care
trebuie sã se facã deszãpezirea, mãturarea,
întreþinerea.

Cerinþele fiind foarte mari, pentru a le

putea realiza într-un timp cât mai scurt, sunt
necesare utilaje în acest sens.

Pânã în 2019, deszãpezirea era 
efectuatã cu UNIMOG-ul cu sãrãriþã,
automãturãtoarea ºi tractorul din 1993. Cea
mai mare problemã o reprezinta lipsa unui
utilaj de mici dimensiuni cu care sã se
lucreze pe trotuare ºi pe strãduþele înguste.

În cursul anului 2018 s-au efectuat
investiþii, astfel:

- în luna ianuarie: - autovehicul special
N1 NISSAN 2007 (Nacela) - în valoare de
102.003 lei;

- remorcã basculabilã PRONAR T653/1
douã axe - în valoare de 37.092 lei;

- în luna februarie: - certificare ISO (cali-
tate) în valoare de 9.055 lei;

- în luna octombrie: - distribuitor material
antiderapant SAMASZ (Sãrãriþã) în valoare
de 23.182 lei;

Amortizarea înregistratã în cursul anului
2018 a fost de 123.025 lei.

În cursul anului 2019 s-au efectuat
investiþii, astfel:

- în luna martie: - compresor Fatmax
200L - în valoare de 3.108 lei;

- în luna iunie: - tocãtor de crengi - în va-
loare de 7.436 lei;

- în luna septembrie: - termonebulizator -
în valoare de 6.138 lei;

- în luna octombrie: - buldoexcavator
Komatsu second hand - în valoare de 87.801
lei;

- în luna decembrie: - utilaje noi:
- lamã deszãpezire = 16.650 lei
- lamã deszãpezire = 14.250 lei
- mãturãtor stradal = 8.550 lei
- remorcã monoax = 26.175 lei
- sãrãriþã cu autoîncãrcare = 21.375 lei
- tocãtor cu braþ Agrimaster = 61.650 lei
- tractor Belarus = 81.385 lei
- tractor Irum Tagro = 221.300 lei

În cursul anului 2020 se fac investiþii, 
astfel:

- în luna septembrie: Generator ULV
Igeba U-15 HD-M cu ceaþã pentru activitãþile
de dezinsecþie - dezinfecþie = 40.670 lei
(sursa: profit ºi amortizare). Avansul de
minim 20% va fi achitat în luna august.

În anul 2021, în functie de resursele
financiare, societatea intenþioneazã sã con-
tinue investiþiile prin achiziþionarea ºi a unui
aspirator stradal de frunze ºi mici resturi,
care se va ataºa de remorca tractorului.

Achiziþiile menþionate duc la creºterea efi-
cienþei prestãrii serviciilor de cãtre societate,
în numele autoritãþii locale, Primãria
Pucioasa.

În toatã perioada de activitate (din 2013
pânã în prezent) toate prevederile din
Contractele individuale de muncã ºi
Contractul Colectiv de Muncã au fost respec-
tate ºi toate drepturile de personal stipulate
au fost acordate. Orele suplimentare efectu-
ate au fost compensate, cu mici excepþii
legale, cu timp liber plãtit.

Organigrama, ºtatul de funcþii ºi numãrul
de personal, au fost aprobate de Consiliul
Local ºi în concordanþã cu activitãþile
prestate. În prezent, pentru desfãºurarea
serviciilor publice delegate, sunt aprobate 40
de posturi, din care bugetate ºi ocupate doar
30, la care se adaugã administratorul numit
pe o perioadã de 4 ani.

Controlul asupra legalitãþii ºi oportunitãþii
cheltuielilor efectuate de societate este
foarte strict, aceasta fiind supusã verificãrilor
atât de Compartimentul de Audit Intern al
UAT Pucioasa, cât ºi de Ministerul Finanþelor
ºi Curtea de Conturi. Ritmicitatea verificãrilor
este la fiecare 2 ani. Pânã acum au fost efec-
tuate câte douã verificãri de la fiecare insti-
tuþie menþionatã. Rapoartele de Control

SC SSCUP SSRL ––
Scurtã pprezentare 
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emise nu au relevat probleme
importante în desfãºurarea activ-
itãþii societãþii.

Tarifele practicate pentru toate
serviciile prestate sunt aprobate de
Consiliul Local Pucioasa, sunt sta-
bilite conform legislaþiei în materie
(Ordinul ANRSC nr. 109/2007
privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru
activitãþile specifice serviciului de
salubrizare a localitãþilor), ºi þin
cont atât de cheltuielile reale efec-
tive ale societãþii, cât ºi de de cos-
turile generale de prestare a ser-
viciilor publice.

Societatea a implementat un
sistem de management integrat în
conformitate cu standardele inter-
naþionale ISO 9001/2015 - man-
agementul calitãþii ºi ISO
14001/2015 - managementul medi-
ului.

Respectarea legislaþiei de
mediu este certificatã prin
“Autorizaþia de Mediu” nr. 17 din
15.05.2018, valabilã pânã pe data
de 15.05.2023.

Cu automãturãtoarea s-a
acþionat ºi se acþioneazã perma-
nent, prin toate cartierele oraºului
pentru curãþarea de praf sau nisip
ºi spãlarea carosabilului.
Ritmicitatea ne estet stabilitã în
funcþie de un program sãptãmânal
fix, ci þine cont de gradul de
praf/mizerie, de gradul de circu-
laþie/trafic, de condiþiile atmosferice
ºi de cele tehnice.

S-a acþionat ºi se acþioneazã
pentru udarea/stropirea carosabilu-
lui cu utilajul special tip UNIMOG
MERCEDES. Apa utilizatã are pro-
prietãþi dezinfectante, fiind
HIPERCLORINATÃ (0,9 mg Clor /
L).

Cu tractorul am asigurat prelu-
area de pe raza oraºului a
deºeurilor vegetale ºi municipale
de la þarcurile special amenajate,
Ritmicitatea este sãptãmânalã (în
fiecare zi de vineri), dar, în funcþie
de cantitate, s-a acþionat ºi mai
des. S-au preluat ºi se preia
deºeurile menþionate ºi din alte
zone, acolo unde am fost anunþaþi

în prealabil de cãtre cetãþeni,
condiþia fiind de a fi scose pe
domeniul public ºi de a se asigura
sprijin la încãrcarea lor.

Cu personalul de la salubrizare
asigurãm curãþenia (mãturarea)
carosabilului ºi/sau a trotuarelor.
Existã un program pe strãzi bine
stabilit: în unele zone acþionãm
manual zilnic, iar în altele o datã
sau de douã ori pe sãptãmânã.
Programul este totuºi flexibil, în caz
de necesitate intervenind cât de
repede posibil. Pe ore, programul
efectiv zilnic de mãturat manual
este 5,00 - 13,30, urmând ca între
orele 17,00-19,00 sã se asigure o
întreþinerea prin golirea coºurilor
stradale ºi curãþarea spaþiului verde
atât în zona centralã, cât ºi în
cartiere (Pucioasa Sat, Miculeºti,
Diaconeºti, ?erbãneºti, Bela,
Filaturã, Trainica, Glodeni).

Deszãpezirea este realizatã cu:
- utilaj UNIMOG Mercedes cu

lamã ºi sãrãriþã de 3 mc;
- tractor IRUM 102 CP cu lamã

ºi sãrãriþã 2 mc;
- tractor BELARUS 49,80 CP cu

lamã ºi sãrãriþã 1 mc;

- utilaj IVECO cu lamã;
- buldoexcavator KOMATSU;
Se acþioneazã cu material anti-

derapant. Cu toate cã depunem
toate eforturile de a menþine caros-
abilul într-o stare acceptabilã,
totuºi, datoritã faptului cã oraºul
nostru este o zonã colinarã, ºi
suprafaþa este foarte mare (circa
100 - 120 km de strãzi, strãduþe,
alei, trotuare), nu reuºim întotdeau-
na de a curãþa toate strãduþele
pânã la ora 7,00 dimineaþa, aºa
cum ºi-ar dori toþi cetãþenii. Atât din
punct de vedere legal, cât ºi din
punct de vedere logic, trebuie sã
asigurãm în primul rând, curãþarea
strãzilor principale, acolo unde
avem transport în comun sau trans-
port ºcolar, dar ºi persoane care
trebuie sã meargã la dializã. De
asemenea, cetãþenii trebuie sã
înþeleagã cã nu se poate face
deszãpezire totalã atunci când
ninge, sau când este viscol.
Conform normelor legale de
deszãpezire, acþiunea nu ar trebui
sã înceapã decât atunci când stra-
tul de zãpadã ar avea minim 5 cm.
Noi am încercat ºi încercãm însã

sã intervenim mult mai repede.
Importantã este ºi ora efectivã de
începere. Dacã ninge de la ora 1,00
noaptea, spre exemplu, degeaba
ne apucãm de la ora 2 sau 3, pen-
tru cã, dacã continuã ninsoarea, la
ora 7,00 strãzile vor fi din nou
acoperite. Indiferent cu cât utilaje
acþionãm, este practic imposibil ca
toare strãduþele sã fie curãþate
pânã la ora 7,00 de dimineaþã.

Atunci când este nevoie se
închiriazã alte douã utilaje de tip
buldoexcavator cu lamã.

La iluminatul public se asigurã
mentenanþa reþelei fie la sezizarea
cetãþenilor, fie prin programãri peri-
odice de verificare în teren. Toate
lãmpile sau becurile defecte se
schimbã cu becuri sau lãmpi pe
tehnologie LED. Se curãþã reþaua
de crãci acolo unde este necesar.
Intervenþiile de urgenþã noaptea,
când avem întreruperi de reþea
(scurt circuit), se realizeazã în limi-
ta gradului de periculozitate. Dacã
sunt necesare intervenþii mãrunte,
atunci se fac pe loc, dacã sunt
necesare reparaþii mai complexe,

acestea nu pot fi fãcute decât ziua,
conform legislaþiei în vigoare. De
asemenea, asigurãm  montarea,
demontarea ºi repararea iluminatu-
lui festiv de sãrbãtori.

Societatea, în calitate de firmã
autorizatã DDD, împreunã cu
Primãria, au acþionat ºi acþioneazã
pentru limitarea efectelor
rãspândirii Coronavirus-ului
(COVID-19), prin dezinfecþie atât
pe trotuare si carosabil, cât ºi în
clãdirile sau zonele gestionate de
UAT (Piaþa Cartaxo, Parcurile,
Locurile de joacã, etc.)

Periodic, se efectueazã dezin-
secþia pe spaþiile verzi ºi în zona
blocurilor. Eficienþa dezinsecþie
depinde de gradul de infestare ºi,
mai ales, de condiþiile atmosferice.
Conform legislaþiei, trebuie þinut
cont de gradul de 
toxicitate al substanþelor utilizate.
Acestea sunt din categoria biocide
ºi sunt agreate de Comisia
Naþionalã pentru Produse Biocide
din cadrul Ministerului Sãnãtãþii.
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ing. AAna CConstantin, Primarul Oraºului Pucioasa

O poveste doritã ºi aºteptatã de
locuitorii oraºului de mai bine de 30
de ani a devenit realitate: ADUCÞI-
UNEA DE APÃ POTABILIZABILÃ
DIN MUNTE (LACUL BOLBOCI
DIN MUNÞII BUCEGI, RÂUL
BRÃTEI ªI 7 IZVOARE).

Totul a început în 2016!!! 
De fapt istoria este mult mai veche,
dar februarie 2016 a fost luna în
care oraºul Pucioasa s-a întors
pentru câteva zile cu zeci de ani în
urmã! Pe fondul dezvoltãrii într-un
ritm alarmant al numãrului coloni-
ilor de Clostridium Perfringens
prezente în Lacul de acumulare
Pucioasa - sursa de apã a staþiei
de tratare, CATD (Compania de
apã Târgoviºte-Dâmboviþa) a sistat
furnizarea de apã potabilã cãtre
cetãþenii din Pucioasa ºi din loca-
litãþile învecinate! Dupã câteva zile
furnizarea cu apã cãtre populaþie 

s-a reluat, anii au trecut, însã noi
am rãmas cu aceastã problemã
uriaºã, vitalã: APA POTABILÃ!

De aceea, de când am devenit

primar am avut foarte clar stabilit
cã un obiectiv principal este
rezolvarea acestei probleme! Am
abordat toate variantele posibile,

unele mai realiste, altele poate
exagerat de visãtoare, încercând
sã gãsim cea mai bunã variantã!
Rãspunsul la întrebarea noastrã a
fost aducþiunea din conducta MHC! 

Pe înþelesul tuturor, apa din
munte, nealteratã de factori externi
ajunge în râul Ialomiþa ºi apoi în
lacul de acumulare Pucioasa. Aºa
s-a nãscut ideea ca din cantitatea
de apã curatã ce ajunge în lac sã
fie preluat un debit ce poate sã 
satisfacã necesarul de apã al
oraºului Pucioasa ºi al comunelor
limitrofe. În luna decembrie 2019,
împreunã cu cei din conducerea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa am
semnat ordinul de începere a
lucrãrilor pentru obiectivul: “INSTA-
LAÞIE DE ALIMENTARE CU APA
POTABILIZABILÃ A STAÞIEI DE
TRATARE A APEI PUCIOASA”. Iar
cu luna mai a anului 2020, la robi-

netele din fiecare locuinþã din
Pucioasa ºi cele 5 localitãþi înveci-
nate (Brãneºti, Vulcana Pandele,
Vulcana Bãi, Bezdead ºi Glodeni)
curge apã de cea mai bunã calitate!

Încet, încet ne apropiem de
lucrurile frumose pe care noi ni 
le-am propus ºi voi vi le-aþi dorit! 

ªi iatã cã, mai greu decât am fi
crezut, trecând printr-o procedurã
destul de dificilã de expropriere, am
ajuns la capãtul unui drum! Sau
mai bine zis, la începutul altuia! Vã
rog un lucru: sã facem un efort ºi sã
înþelegem cu toþi cã aceastã apã
este extraordinarã ºi cã nu trebuie
sã ne mai ferim sã consumãm apã
de la robinet!!!

Adio Clostridium, adio turbidi-
tate exageratã! Adio clor dus la
extreme! La Pucioasa coºmarul
apei s-a terminat!!!

UUnn vviiss ddee aannii ddeevveenniitt rreeaalliittaattee!!

Încã de la începutul preluãrii
mandatului am promis cã vom
elibera strãzile de sutele de câini
fãrã stãpân ce reprezentau un
real pericol.

În ultimele 6 luni ale anului
2016 ºi primele 6 luni ale anului
2017 au fost înregistrate la
Primãria Oraºului Pucioasa ºi la
Spitalul Orãºenesc Pucioasa
peste 100 de reclamaþii privind
atacuri ale câinilor fãrã stãpân
asupra cetãþenilor.

Am încercat stoparea acestei
situaþii grave prin implementarea
unui regulament specific ºi
crearea unui serviciu de gestiune
a câinilor fãrã stãpân concesionat
cãtre CMVI dr. Herescu Emilia,
urmând ca aceºtia sã se ocupe

de ridicarea câinilor fãrã stãpân.
Modelul nostru a fost curând
urmat ºi de alte localitãþi, ce ne-au
cerut sprijinul pentru imple-
mentarea aceleiaºi proceduri.

Din pãcate, demersul nostru a
fost constant îngreunat de
Asociaþia ”Sufleþel”, Federaþia
pentru protecþia animalelor ºi
mediului ºi alþi pseudo-iubitori de
animale, care ne-au acþionat în
instanþã, cu solicitarea ca noi sã
anulãm contractele de conce-
siune.

Primul contract de concesiune
a Serviciului de gestionare a
câinilor fãrã stãpân încheiat cu un
cabinet veterinar a fost anulat ca
urmare a plângerilor venite de la
pseudo-iubitorii de animale.

Imediat am demarat o altã proce-
durã în urma cãreia s-a încheiat
un alt contract cu o societate 
comercialã, care gestioneazã
astãzi activitatea de strângere a
câinilor fãrã stãpân de pe dome-
niul public.

În perioada 2017-2020 au fost
ridicaþi 796 de câini fãrã stãpân,
astfel: 347 – anul 2017, 223 – anul
2018, 127 – anul 2019 ºi 99 –
anul 2020.

Ne-am þinut de cuvânt ºi vom
lupta în continuare pentru a
menþine siguranþa cetãþenilor
noºtri, pentru ca aceºtia sã se
poatã plimba alãturi de cei mici
fãrã teama cã ar putea fi agresaþi
de aceste animale.

În acest mandat, un alt obiectiv
extrem de important pe care am
dorit sã-l realizãm a fost  nor-
malizarea comerþului la nivelul
oraºului Pucioasa prin deschiderea
unor supermarketuri. Nevoia de a
avea aceste magazine se resimþea
intens, într-un oraº în care miile de
locuitori erau nevoiþi sã cumpere
doar din câteva magazine mici sau
medii, fãrã a se putea bucura de
ofertele marilor lanþuri de supermar-
keturi.

Efortul constant al fostului primar
al oraºului Pucioasa de a bloca
accesul la un comerþ normal, în care

cetãþenii sã poatã alege dintr-o
gamã variatã de produse ºi preþuri a
dus la un real disconfort pentru
locuitorii oraºului.

S-a pus o presiune constantã ºi
am fost acþionaþi în instanþã ºi ne-am
zbãtut pentru ca acest deziderat al
cetãþenilor, accesul la un comerþ 
civilizat sã se realizeze. ªi a devenit
realitate o datã cu deschiderea ma-
gazinelor Penny ºi Profi.
De menþionat este faptul cã nici un
magazin local nu a fost închis dupã
apariþia acestor douã supermarke-
turi.

Fãrã ccâini ccomunitari
pe sstrãzi!

DDAA ssuuppeerrmmaarrkkeettuurriilloorr
llaa PPuucciiooaassaa!!
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