Moş Crăciun va scoate din sac Un primar, complice la
un alt... Guvern! Premierul Cioloş a decis furturi în Păuleş ! În această

ca alegerile parlamentare să aibă loc pe 11 decembrie. La vară, mai multe case de vacanță din Păuleş
scru nul din 2012, Păuleş ul a fost “arondat” la Colegiul au fost vizate de hoţi. Complice la spargeri se
4 Camera Deputaţilor şi Colegiul 2 Senat.
pare că este şi un fost primar.
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ALEGERI

De ce contează voturile
din diaspora mai mult decât
cele din țară?
Începutul de an şcolar găseşte unităţile de învăţământ din Păuleş
mai bine pregă te decât în anii anteriori. Singura nemulţumire a
autorităţilor este legată de stadiul lucrărilor la Sala de sport.

Wi-fi gratuit în Parc
Păuleștenii care merg în Parcul cu Castani sau la
stadionul din apropiere pentru a se relaxa sau pentru mişcare în aer liber şi vor să facă o pauză pot
intra gratuit pe internet. “Suntem în secolul XXI
şi trebuie să ne adaptăm
la nevoile şi cerinţele comunităţii” - spune autorul
acestui proiect, primarul
Sandu Tudor.

InfoBLEJOI

ROSAL va face “curat”
la Ploieş şi la Păuleş
Implementarea “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor” se apropie de final, după
de firma ROSAL a fost declarată câş gătoarea
licitaţiei pentru Ploieş şi localităţile vecine, inclusiv Păuleş . Dacă rezultatul nu va fi contestat, în
etapa următoare vor fi distribuite gratuit pubele
pentru toţi abonaţii serviciului de salubritate.

administraţie

Agenda Consiliului Local
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
acceptarea donaţiei suprafeţei de 1.949 mp teren, cu nr. cadastral 13067

[...] Luând în considerare prevederile Legii nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia,
În temeiul art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b) şi
art. 121, alin, (3) din Legea nr. 215/2001, legea
administraţiei publice locale,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 (1) Se acceptă donaţia făcută de Tiţă
Valen n şi Tiţă Mihaela, ambii cu domiciliul în comuna Păuleş , sat Găgeni nr. 355, a terenului în

suprafaţă de 1.949 mp, având nr. cad. 13067, situat în intravilanul Comunei Păuleş , sat Cocoşeş ,
Tarla 8, Parcelele A521/7, L521/8, L521/9, L521/12,
L521/14 şi care se iden fică conform planului de
situaţie anexă la prezenta hotărâre.
(2) Terenul prevăzut la art. 1, alin. (1) se donează
împreună cu u lităţile existente.
Art. 2 Împuterniceşte pe dl Sandu Tudor, Primarul Comunei Păuleş , să semneze din partea
Comunei Păuleş actul de donaţie pentru imobilul
prezăzut la art. 1, în formă auten că.
Art. 3 Cheltuielile aferente încheierii şi autenficării actului de donaţie vor fi suportate de donator.
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse
la îndeplinire de Primarul Comunei Păuleş şi comunicate celor interesaţi de Secretarul Comunei.
Iniţiator
Avizat
Primar,
Secretar,
Sandu Tudor
Felicia Răducea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decontarea transportului cadrelor didac ce
care îşi desfăşoară ac vitatea în unităţile de învăţămant de pe raza Comunei Păuleş
[...] Luând în considerare instrucţiunile Ministerului Educaţiei nr. 2/2011,
Având în vedere art. 105, alin. (2), lit. f) din Legea
nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice
locale,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă decontarea costurilor de transport cadrelor didac ce care îşi desfăşoară ac vitatea în unităţile de învăţământ de pe raza Comunei
Păuleş , pentru luna iunie 2016, în sumă totală de
1.717 lei.
Administraţia: Păuleş , Şoseaua Principală nr. 650
Tel./Fax 0244 224 580, www.comunapaules .ro
Editarea, tehnoredactarea şi parul se fac sub îngrijirea
SC DYAPRINT MEDIA SRL Ploieş
Tel. 0744 374 201
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Art. 2 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul buget-finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Păuleş şi
comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului
Comunei.
Iniţiator
Avizat
Primar,
Secretar,
Sandu Tudor
Felicia Răducea

AGENDA CONSILIULUI LOCAL
(hotărâri, proiecte de hotărâri)
poate fi consultată
şi pe site-ul
www.comunapaules .ro
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administraţie
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor de arondare a Comunei Păuleş
la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Blejoi
[...] Având în vedere prevederile OG nr. 84/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice de evidenţă a persoanelor,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1) din Legea
nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă colaborarea cu Consiliul Local
Blejoi în vederea realizării de către Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Blejoi a
serviciului de întocmire, păstrare, evi-denţa şi eliberare a cărţilor de iden tate, a cărţilor de alegător,

respec v par ciparea la cheltuielile curente şi de
capital ale SPCLEP Blejoi către beneficiari.
Art. 2 Se aprobă “Convenţia” de prestări servicii de evidenţă a persoanelor conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către Compar mentul contabilitate din
cadrul Primăriei Păuleş şi comunicate celor interesaţi de către Secretarul Comunei.
Iniţiator
Avizat
Primar,
Secretar,
Sandu Tudor
Felicia Răducea

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse
a fi aprobate privind atribuirea de terenuri conform Legii nr. 15/2003
şi propunerile de repar zare a loturilor
[...] Luând în considerare prevederile Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat nerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1) din Legea
nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 (1) Se aprobă Lista cuprinzind cererile propuse a fi aprobate privind atribuirea unor loturi de
teren în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi propunerile de
repar zare a loturilor conform listei.
(2) Lista a fost întocmită în baza cererilor complete depuse până la data de 05.07.2016.
Art. 2 Atribuirea terenurilor prevazute la art. 1

Primăria Păuleş - program cu publicul

De luni până joi: 8.00-11.00 şi 14.00-15.30;
Vineri: 08.00-11.00.
PROGRAM audienţe
Primar - luni: 09.00 - 13.00;
Viceprimar - marţi: 09.00 - 13.00.
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se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei
locuinţei proprietate personală, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în limita loturilor disponibile.
Art. 3 Împuterniceşte Primarul Comunei Păuleş
să semneze contractele care vor fi încheiate cu persoanele fizice menţionate la art. 1, alin. (1).
Art. 4 Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse
la îndeplinire de către Primarul Comunei Păuleş
şi Comisia de analiză cons tuită prin Dispoziţia Primarului Comunei Păuleş nr. 232/2011.
Art. 5 Prezenta hotarâre va fi comunicată celor
interesaţi prin grija Secretarului Comunei Păuleş .
Iniţiator
Avizat
Primar,
Secretar,
Sandu Tudor
Felicia Răducea
Pentru semnalarea unui eveniment de pe raza
Comunei Păuleş care cons tuie o infracţiune sau
o abatere de la lege, puteţi telefona la numerele

POLIŢIE

0748 189 822
Secţia de Poliţie Rurală nr. 3
0754 094 990
Poliţia Locală Păuleş ,
24 de ore pe zi,
7 zile pe săptămână.

În caz de urgenţă, sunaţi la 112. Folosiţi acest
număr de telefon numai dacă se comite o infracţiune
sau dacă cineva este în pericol iminent.

3

agricultură

Fermierii care dau foc miriş lor
riscă să piardă subvenţiile

Fermierii care îşi incendiază miriş le după
treierat riscă să piardă plăţile directe la hectar,
aver zează oficialii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
în Agricultură (APIA). “Agricultorii care u lizează
teren arabil, inclusiv pajiş temporare, nu trebuie
să ardă miriş le şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale
păioase, vreji de plante proteice sau de cartof,
coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui,
rapiţă), inclusiv miriş le sau iarba rămasă după

cosirea pajiş lor temporare” - se arată într-un comunicat al APIA.
Fermierii care încalcă aceste cerinţe prevăzute
în “Bunele condiţii agricole şi de mediu” riscă să
piardă sprijinul financiar aferent plăţilor directe,
sancţiunile stabilindu-se în funcţie de abaterile
constatate în urma efectuării controlului pe teren,
dacă incendierea a fost provocată cu intenţie sau
din neglijenţă. De asemenea, se iau în considerare
criteriile privind gravitatea, amploarea, precum şi
persistenţa efectelor neconformităţii.
Măsurile APIA reprezintă o reacţie la numărul
mare de incendieri din anii precedenţi, având ca
scop prevenirea şi combaterea fenomenului. Controalele din teren se derulează în urma unui protocol încheiat de APIA cu Garda Naţională de Mediu
(GNM) şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă (IGSU).
În prezent, un incendiu de mirişte semnalat de
IGSU poate fi uşor localizat prin GPS, iar proprietarul, iden ficat şi sancţionat după verificarea în
baza de date.

Culturi calamitate, despăgubiri la cerere
Anul acesta, seceta a afectat
grav culturile agricole,
determinând producătorilor
pierderi de 2 miliarde de euro.
Din raportările primite până în
prezent la Ministerul Agriculturii,
reiese că seceta a afectat circa
350.000 de hectare cul vate în
special cu porumb şi floarea soarelui, iar zonele cele mai calamitate
sunt cele din sudul ţării şi nordul
Moldovei. “Acum se fac evaluări
de către comisiile cons tuite pe
lângă prefecturi în funcţie de cât
de calamitate sunt culturile, de
30, 50 sau 70 la sută, pe urmă se
centralizează şi vedem cum vom
acorda despăgubirile”, a spus
ministrul Agriculturii.
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Oficialităţile au aver zat însă
că, dacă agricultorul nu anunţă
pagubele la nivelul comisiei locale, care se formează prin grija
primarului şi care face prima evaluare a pagubelor, nici un leu
nu va fi plă t pentru cultura calamitată. Conform procedurilor,
fermierul trebuie
să depună o cerere la primărie,
în care va specifica suprafaţa
afectată de secetă, cultura şi
paguba suferită,
apoi
comisia
locală pentru situaţii de urgenţă
va evalua situaţia

pe teren, va aprecia suprafaţa,
procentul de afectare şi va esma valoarea pagubelor, iar ulterior comisia judeţeană pentru
situaţii de urgenţă va verifica
veridicitatea datelor, va întocmi
situaţia centralizatoare şi o va
înainta Ministerului Agriculturii.
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învăţământ

Unităţile de învăţământ,
pregă te pentru noul an şcolar
Cele trei grădiniţe din comună
şi Şcoala “Arh. Toma T. Socolescu” prinse în programul de reparaţii curente şi igienizare vor
fi gata înainte de venirea elevilor din vacanţă. Graficul de lucru e respectat şi la Şcoala “Vlad
Muşatescu” din Găgeni, unitate
de învăţământ care a beneficiat
de o inves ţie majoră prin exnderea clădirii cu încă un corp.
Aflat în faza finisajelor, constructorul a dat asigurări că lucrările
vor fi executate în termen.
Începutul de an şcolar aduce
şi câteva noutăţi, îndelung dezbătute de cadrele didac ce, de
părinţi şi elevi. Ca şi cum n-ar fi
fost de ajuns criza din educaţie,
Guvernul Cioloş vine cu două iniţia ve destul de controversate. Prima: şcoala va începe cu
trei zile mai devreme decât eram
obişnuiţi, înaintea fes vităţilor
de deschidere, pentru “acomodare” la program! A doua - “cornul şi laptele” va fi înlocuit cu o
masă caldă. Actualii guvernanţi
susţin că “programul actual cornul și laptele și-a a ns limitele,
s-a transformat în multe locuri în
risipă și nu mai servește scopului
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pentru care a fost
creat.”
Deocamdată,
masa caldă (în valoare de 7 lei/zi),
va fi testată în acest
an printr-un proiect
pilot la care parcipă 22 de şcoli
(cu posibilităţi financiare!). Dacă la
oraş, elevii au de
ales unde să servească “masa caldă”, în mediul rural, unde una
din patru şcoli nu poate obţine
autorizaţia de funcţionare din
cauza condiţiilor insalubre, ne
întrebăm cum va fi ges onat pachetul alimentar în lipsa unei “infrastructuri” şi cine va răspunde
pentru copiii care sunt expuşi
direct riscurilor de toxi-infecţii.
În altă ordine de idei, să spunem
că, în anul şcolar 2016-2017, la
grădiniţele de stat din Păuleş
sunt înscrişi 85 de preşcolari, la
Şcoala “Arh. Toma T. Socolescu”
sunt prinşi în programa şcolară
210 elevi (20 sunt la clasa pregă toare), iar la Şcoala “Vlad Muşatescu” 110 elevi (8 la clasa zero).

Ne mai despart doar câteva
zile până când, în calitate de
părinţi sau bunici, vom fi lângă
copiii sau nepoţii noştri la acest
nou început de an şcolar.
Personal, sunt încrezător în
forța și valoarea acestei generații, în puterea ei de a respecta și
de a reprezenta tradiția și presgiul învățământului păuleştean. Datoria noastră este de a
crea cele mai bune condiții de
educație, fie că vorbim despre
infrastructura școlară, de proiecte educaționale sau de sprijinirea elevilor prin acordarea
de burse de merit și sociale. Ne
dorim ca parteneriatul dintre
școală, familie şi comunitatea
locală să funcționeze pentru a-i
susţine în con nuare pe cei mici
în lungul drum al formării.
Tuturor celor care vor trece
pragul unităţilor de învăţământ
le doresc să fie din ce în ce mai
performanți, să aibă suficiente
mo ve de mândrie, pentru rezultatele și cunoș nțele dobândite. Succes!
Primar Sandu Tudor
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Timpul petrecut printre cărţi e

Sunt aproape 10 ani de când în Păuleş
nu mai funcţionează biblioteca comunală. Până acum
câteva luni, sala care adăpostea fondul de carte
era una care amintea de... locuri bântuite.
Pereţi scorojiţi, praf, pânze de păianjen,
găuri în tavan... Iniţia va redeschiderii bibliotecii în
Casa de cultură a fost susţinută de autorităţi,
iar acţiunea de voluntariat a „doamnei de română”
Ileana Alina Popescu schimbă tabloul sumbru într-un
loc curat, liniş t, pregă t să-şi primească ci torii.
Biblioteca capată, as el, alte dimensiuni, devenind
o punte între suflete şi un pas către cunoaştere,
accesibilă păuleştenilor între 6 şi... 90 de ani.

Cu prof. Ileana Popescu ne-am întâlnit chiar
la bibliotecă. Încă se fac lucrări de amenajare, se
dotează sala pentru spaţiul de lectură. Prima impresie pe care mi-o lasă interlocutoarea mea este
de om hotărât, uşor nerăbdătoare să înceapă punerea în prac că a proiectelor pe care le-a gândit.
Îmi propusesem doar o discuţie despre ac vitatea bibliotecii, însă am constatat că ac vitatea de
la catedră, voluntariatul, dragul de carte, de copii, respectul pentru cei vârstnici se îmbină firesc.
Deci... acesta este un interviu despre oameni care
schimbă oameni.
*
- Cum aţi găsit Biblioteca şi cum este acum?
- Spaţiul în care vom funcţiona de acum e grozav. El este ideal amplasat în Casa de cultură,
însă lumea nu ş e că suntem aici. Cred însă că nu
locaţia e cea mai importantă, ci ac vităţile pe care
le propunem: întâlniri între generaţii - „Bunica citeşte nepoţilor” sau „Poves m copiilor”, cluburi cu
tema că diversă, ac vităţi prin care să facem mai
uşoară acomodarea celor vârstnici la calculator...
- Când are nevoie păuleşteanul de bibliotecă?
- Atunci când caută o sală de lectură în care să
studieze sau când vrea să citească o carte pe care
nu şi-o permite…
- Omul din zilele noastre are mai puţin mp,
există şi un fel de comoditate a Internetului. Poate
acestea sunt mo vele pentru care şi bibliotecile
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suferă. Cum îi putem apropria din nou pe oameni
- şi pe cei mici în special - de cuvântul părit?
- Şi eu sunt o mare pasionată de Internet. Cred
că este firesc să comunicăm as el - mult mai repede - în era vitezei. Eu o fac şi cu elevii mei şi cu
părinţii lor. De al el, la clasă lucrăm şi cu cartea audio, şi cu cartea electronică. Vremurile sunt altele,
noi va trebui să ne adaptăm la ele. Dacă a mers
această „strategie” la şcoală, va merge şi aici, în
bibliotecă. Însă, sunt şi informaţii pe care doar în
bibliotecă le găseş .
Dacă vorbim despre apropierea de carte, eu nu
cred că lectura cuvântului scris trebuie impusă.
-Sunt mulţi părinţi care îşi înscriu copiii la tot
felul de cursuri, dar mai puţin cei care se gândesc
să-i aducă într-o bibliotecă. Cum am putea să-i a-
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social

este mai mult decât informaţie
propiem mai mult de “cuvântul
părit”?
- Oamenilor trebuie să li se explice, dar mi-e teamă că aici ţine
mai mult de resorturile in me
şi de nevoile lui de cunoaştere.
Ş ţi, eu cred că trăim prea mult
prin... comparaţie! „Vecinul îl
duce la balet, la engleză, noi de
ce să nu ne ducem copilul, nu
avem aceeaşi valoare?” Foarte
rar căutăm abilitățile, talentul propriului copil. El este un
omuleț cu păreri proprii și este
un exercițiu bun să-l întrebăm
care este părerea lui. Răspunsul
s-ar putea să ne surprindă...
Apoi, mai sunt părinţi care
preferă să-l lase pe cel mic în faţa
televizorului sau jocului pe calculator, considerându-l în siguranţă. E un confort al părintelui, care
are însă un preţ. De fapt, noi le
deschidem ochii asupra răului.
Dacă am face diverse ac vităţi
împreună - fie că ci m o carte,
ne uităm la un film educa v sau
doar vorbim - beneficiile ar fi pe
termen lung de ambele părţi.
Eu sper că se va ajunge la
nivelul la care viaţa omului normal nu se mai croieşte în funcţie
de programul TV şi în care televizorul funcţionează maxim o oră,
două. Problema nu este de mp,
el e acelaşi, ci cum să-ţi faci mp
pentru o carte, cum să o alegi...
- Şcoala unde intervine?
- Din păcate, şcoala nu oferă
copiilor întotdeauna îndrumare
adecvată în domeniul lecturii.
Bibliografia obligatorie nu mai
corespunde gustului de lectură al
nerei generaţii. Copiii au nevoie
de ceea ce înţeleg. Azi nu poţi săi mai pui direct în mână Slavici.
Şi nici nu cred că e bine... Va
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ajunge acolo singur, educânduşi gustul pentru lectură. La noi la
şcoală (Şcoala „Toma Socolescu”
Păuleş - n.n.), am reuşit amenajarea bibliotecii şi a unei săli de
lectură şi pot să vă spun că relaţia
copiilor cu cartea este din ce în
ce mai strânsă. E mp petrecut
în mod plăcut, socializăm, ne apropiem, aflăm lucruri noi.
Cred că aşa ar trebui să începem... Dar atunci când prăvăleş asupra copiilor obliga vitatea de a ci tot felul de clasici
ancoraţi într-o realitate pe care
copiii n-au cunoscut-o şi n-au să
o înţeleagă niciodată…
- Ce „aduce” lectura fiecărei
categorii de vârstă?
- Copilului îi aduce abilitatea
de comunicare, de relaţionare cu
cei de lângă el, informaţie. Adolescentului - care e de deja format, are abilitatea de a structura
informaţia primită - îi dă siguranţă de sine şi curajul de a merge mai
departe. Adultului (părintelui),
cartea îi poate da echilibrul relaţiei cu propriul copil. Bunicul
se întoarce prin lectură într-o perioadă cunoscută, iar cartea îi dă

bucurie, pentru că este primul lucru spre care se ducea odinioară
- şi pentru informaţie şi pentru
relaxare.
De fapt, la orice vârstă învăţăm. Timpul petrecut printre
cărţi este însă mai mult decât
informaţie şi, dacă vom conş en za beneficiile ci tului, vom
vedea că valoarea cărţii nu este
doar una monetară.
Mă bucur că de acum casa de
cultură de la Păuleş va găzdui
şi acţiuni care să apropie suflete
prin carte...
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Petrolul a “ars” la Păuleş
Noua ediţie de campionat a Ligii A Prahova se tat alte câteva ocazii clare de gol, spre disperarea
anunţă încă de la start una cu final... aşteptat. Pro- antrenorului Tavi Grigore.
iectul “Petrolul”, susţinut de AJF şi de majoritatea
Repriza a doua a fost parcă din alt “film”. Tonusul fizic al băieţilor noştri, unul din punctele tari
ale pregă rii spartane impuse de Iulius Mărgărit, a
“înclinat” terenul spre poarta petroliş lor, care au
preferat să stea la “cu e” şi să conserve rezultatul.
Dominarea Păuleş ul s-a concre zat în ul mele
minute de joc, când Ţânţaru a spulberat visele de
trei puncte ale ploieştenilor.
Egalarea survenită pe final de meci a încins spiritele în galeria “lupilor galbeni”, forţele de ordine
având serios de lucru pentru a evita producerea
unor incidente grave în ves arul lui Bărăgan şi al
colegilor săi.
celorlalte cluburi din judeţ (Păuleş ul a contribuit
Primul derby al campionatului de încheie asfel
cu doi dintre cei mai buni jucători, cedându-i pe nedecis, cu un scor pe care mulţi microbiş nu îl
Nae şi Butufei la “galben-albaştri”), are ca obiec- înţeleg. Felicitări ambelor echipe pentru fair-play
v clar promovarea echipei fanion a Ploieş ului în de care au dat dovadă şi pentru că au refuzat să
Divizia C.
presteze un joc de... culise!
Din această perspec vă, jocul din prima etapă,
Şi o informaţie u lă pentru suporterii echipei
dintre campioana judeţului şi Petrolul, era privit de noastre: toate par dele de pe teren propriu se
toţi microbiş i ca unul de... “2 solist”. Şi, după cum vot disputa în zilele de duminică, de la ora 11.00.
s-au desfăşurat os lităţile pe teren în primul mitan,
*
nimeni nu s-ar fi aşteptat la o surpriză. “Lupii galReal Rio Cocoşeş - a doua echipă a comunei beni”, susţinuţi de o galerie care a punctat frumos are un start excelent de sezon în Superliga B. După
doar la impresia ar s că cu fumigene şi steaguri, trei etape, formaţia din Cocoşeş a acumulat maxiau dominat copios primele 45 de minute, au înscris mum de puncte şi domină clasamentul alături de
o dată prin fostul păuleştean Decebal Nae şi au ra- Petrolul 95 Ploieş şi Steaua Mizil.

Aventura în Cupa României con nuă
“Păuleş a devenit un teritoriu interzis pentru echipele
dâmboviţene - scria Jurnalul de
Dâmboviţa pe pagina de sport.
După ce în ediţia precedentă a
Cupei României a eliminat-o pe
Chindia Târgovişte, producând o
mare supriză, CS Păuleş a mai
făcut o vic mă în rândul echipelor dâmboviţene. Formaţia din
primul eşalon judeţean din Prahova a trecut miercuri de Urban
Titu, în cel de-al doilea tur al
compe ţiei KO, pe care a învins-o cu 3-1, la capătul unui joc
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frumos.”
Scenariul par dei din Cupă a
fost oarecum asemănător cu cel
din derby-ul cu Petrolul. Fiecare
echipă a avut câte o repriză - de
data aceasta, păuleştenii au dominat clar primul mitan, reuşind
şi să înscrie de două ori (au punctat Alenxandru Ion şi Ciobanu).
După pauză, divizionara C a forţat
egalarea, a reuşit să reducă din
handicap, dar Ciobanu a “lovit”
din nou decisiv în ul mul minut
de joc (gol din penalty).
Ca şi anul trecut, CS Păuleş

merge mai departe în Cupă,
reuşind performanţa de a elimina o echipă dintr-un eşalon fotbalis c superior şi aşteaptă cu
încredere tragerea la sorţi pentru
următoarea etapă.
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“Casa verde” - un nou concept
de 34 milioane euro

Beneficiarii acestui program vor fi spitalele, persoanele fizice, asociaţiile de locatari, ins tuţiile
publice, şcolile şi universităţile. “Casa verde” va
beneficia de un buget total de 150 de milioane lei,
din care 95 de milioane vor fi alocate pentru înlocuirea sistemelor de încălzire, iar diferenţa, pentru
elemente noi de acoperişuri şi izolaţie.
Pe lângă avantajele reale de mediu pe care acest
program le va oferi, vor fi generate şi o serie de
alte beneficii foarte importante - reducerea facturilor, dar şi dezvoltarea unor noi afaceri. Cum piaţa
“eco” este în România încă într-o fază de pionierat,
După o pauză de 5 ani, programul “Casa verde” “casa verde” va s mula producerea şi consumul de
vine în 2016 cu câteva noutăţi. Pe lângă sistemele materiale de construcţii ecologice.
de încălzire ce u lizează energie regenerabilă, vor fi
În cele ce urmează, vă prezentăm un ghid pentru
finanţate şi inves ţii care u lizează materiale pen- obţinerea unei finanţări nerambursabile în cadrul
tru izolaţie (cânepa, lâna sau piatra bazal că), sis- acestui program de către persoanele fizice, cu preteme de acoperişuri şi de eficien zare a consumu- cizarea că sesiunea de depunere a dosarelor este
lui de resurse şi sisteme de iluminat ecologice.
programată în perioada imediat următoare.
Dosarul de finanţare se de7. cer ficat de atestare fiscală MENAJERĂ;
pune personal la Agenţia pentru privind plata obligaţiilor la buge- la pul instalaţiei - PANOU
Protecţia Mediului Prahova şi va tul local, în original, eliberat de SOLAR TERMIC ALFA 165;
cuprinde:
Primăria Păuleș ;
- la putere - 1 Kw;
1. cererea de finanţare ne8. cer ficat de atestare fiscală
- la număr bucăţi - 1;
rambursabilă (conform anexelor privind obligaţiile de plată către
- la valoare cu TVA - 5.000,00
din ghid);
bugetul de stat, emis pe numele RON;
2. declaraţie pe propria răs- solicitantului de către Adminis- la valoare fără TVA - 4.166,66
pundere (conform anexei nr. 3 la traţia Fiscală;
RON;
ghid);
- la cheltuieli cu montajul şi
9. cer ficat de cazier judiciar,
3. copie de pe actul de iden - în original;
punerea în funcţiune se scrie la
tate al solicitantului;
10. adeverinţă privind existen- valoare cu TVA - 1.000 RON;
4. extras de carte funciară ţa contului bancar al solicitantu- la valoare fără TVA se scrie
pentru informare (nu mai vechi lui finanţării, emisă de o bancă - 833,33 RON;
de 30 de zile) sau extras de carte comercială, sau extras de cont.
- la total cu TVA - 6.000 RON,
funciară pentru auten ficare, vaSpre exemplu, pentru a putea iar la total fără TVA - 5.000 RON.
labil la data depunerii cererii de beneficia de sistemul de panofinanţare;
uri solare pentru încălzirea apei
5. dovadă eliberată de Primăria menajere subvenţionat cu suma
Păuleș care atestă adresa imo- maximă de 6.000 lei, cererea de
bilului, în situaţia în care adresa rambursare se completează astde implementare din cererea de fel (valorile de montaj sunt orifinanţare diferă de cea din extra- enta ve):
sul de carte funciară;
- la denumirea instalaţiei - PA6. copia cărţii funciare şi extras NOU SOLAR;
de carte funciară individuală;
- la des naţie - APĂ CALDĂ
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Un fost primar, complice Let’s Do It,
la furturi la noi în comună! Păuleş !
Octavian Zaharia, fostul primar al oraşului Plopeni, a fost reţinut
de poliţiş , fiind suspectat că a ajutat alte persoane să fure
din locuinţe. Zaharia este acuzat că le dădea hoţilor informaţii,
îi transporta cu maşina la furat şi vindea bunurile sustrase.

În vârstă de 65 de ani, fostul edil din localitatea vecină
apare într-un dosar în care poliţiş i cercetează mai multe furturi din locuinţe care au avut
loc în această vară în Plopeni şi
Păuleş .
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna iunie 2016, suspecţii
ar fi săvârşit furturi din casele
de vacanță sau reședințele nelocuite permanent, de unde ar fi
sustras unelte electrice, centrale
termice şi produse electronice,
cauzând un prejudiciu de aproxi-

ma v 20.000 de lei.
În locuinţele suspecţilor percheziţionate de către poliţiş , sau descoperit bunuri provenite
din imobilele jefuite, precum şi
obiecte despre care anchetatorii
cred că provin din săvârşirea altor furturi - televizoare, centrale
termice, numeroase unelte electrice (flexuri, bormaşini, autofiletante), dar şi obiecte sanitare.
Fostul primar ar fi fost cel care
culegea informațiile și oferea
celorlaţi membri ai bandei pontul pentru spargerea locuințelor.

Pe 24 septembrie va avea loc
o nouă Zi de Curăţenie Naţională
“Let`s Do It, România!”. Românii
din toate judeţele sunt invitaţi să
raporteze zone cu deşeuri şi să
contribuie la Harta Deşeurilor, un
instrument unic în România, pe
baza căruia voluntarii vor ieşi la
curăţenie.
Vrei un Păuleş mai curat?
Implică-te şi tu şi nu mai fi spectator la cei care ne poluează
viaţa. Poţi proteja mediul dacă
iei poziţie faţă de cel care aruncă
ambalaje şi gunoaie în alte locuri
decât cele autorizate. Pădurea
Păuleş nu este ghenă de gunoi!
“Let`s Do It, România!” este
cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 şi până în prezent,
au fost implicaţi peste 1.000.000
de voluntari, care au reuşit să
adune peste 24.700 de tone de
deşeuri.

Te interesează o carieră în administraţie?
Primăria Comunei Păuleș organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă,
de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din
cadrul Compar mentului urbanism şi amenajarea
teritoriului, al Primăriei Păuleș .
Candidații trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respec v studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
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licență sau echivalentă în domeniul: arhitectură,
urbanism, ș ințe inginereș specializarea construcții, vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice: minimum 1 an, precum
și cunoș nțe de operare pe calculator.
Termenul limită de depunere a concursului este
19.092016, ora 15.30, iar pe 27.09.2016, ora 10.00
este programată proba scrisă, pe 29.09.2016 urmând să aibă loc proba interviu.
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De ce contează voturile din diaspora
mai mult decât cele din țară?
Premierul Cioloș își exprima
zilele acestea îngrijorarea față de
numărul foarte mic de înscrieri în
Registrul Electoral prevăzut pentru românii din străinătate. “Sunt
un pic îngrijorat legat de modul
cum o să ne organizăm pentru
a crea condiții ca să voteze cât
mai multă lume din diaspora” spunea primul-ministru.
De ce ar trebui să voteze neapărat cât mai mulți români aflați în străinătate? Nimeni până
acum nu a vorbit despre încurajarea votului din Harghita, Covasna sau Dobrogea, regiuni cu
prezenţă scăzută la alegeri. Chiar
ar suna straniu ca un guvern să
solicite măsuri speciale ca, neapărat, românii din Miercurea
Ciuc, bunăoară, să voteze într-un
număr cât mai mare. Impresia că
s mularea votului din străinătate
este o poli că de stat e întărită
şi de faptul că fostul președinte
Traian Băsescu, beneficiarul direct al “votului din străinătate”
la momentul obţinerii ul mului
mandat, vorbește la fel.
Dacă diaspora a manifestat
viguros la Paris sau Londra pen-

Românii care locuiesc în străinătate se pot înscrie până la data de
31 august în Registrul Electoral pentru alegerile parlamentare de
anul acesta.
Procedura este rela v simplă: se descarcă de pe site-ul Autorităţii
Electorale Permanente un formular, se completează şi se trimite la
Consulatul sau Ambasada României din ţara în care locuiesc.
tru dreptul ei de a vota, atunci
În fine, votul nu este obligacum să explici numărul mic de toriu. Să precizăm un lucru care
înscrieri în Registru? Un posi- pare să fi fost uitat. Scopul unei
bil răspuns ar fi că românii din legi electorale nu este să s mustrăinătate nu vor să-și declare leze votul unei anumite categorii
datele personale la ambasadă, de persoane, ci să ofere tuturor
de teamă că ar putea fi ... prinși posibilitatea de a vota. Şi nu poţi
de fisc!
să nu te gândeş că, în contexDacă ar fi să vedem ce anume tul actual, unii poli cieni susţin
nu funcționează, atunci e vorba “votul” românilor care nu vor să
pur și simplu de sistemul de co- își plătească impozitele, ba le mai
lectare a impozitelor, care nu creează şi condiții preferențiale.
face față în condițiile mobilității
Asistăm, de fapt, la o poli că
europene. Prin urmare, ceva nu amplă cu agendă nemărturisită.
e în regulă, dar nu e vorba de De ce ar trebui s mulat, negreșit,
votul prin corespondență, ci de votul din străinătate, indiferent
cu totul altceva. Dacă doresc cât ar costa el? De ce anume
să voteze, românii aflați în votul din străinătate și nu cel
străinătate o pot face cu ușurință din Târgu Mureș, de exemplu,
prin corespondență, iar dacă sau din Constanța? Ce conține
au mo ve să nu o facă, atunci în mod special votul românilor
să întreprindă o călătorie până din afara țării, mai prețios decât
acasă în ziua votului, căci, cu votul celor din țară? De ce un
noile companii low cost, un zbor român care lucrează la Bruxelles
până în România nu mai e ceva valorează electoral mai mult
decât unul care nu a plecat din
țară niciodată? Pentru că toată
pledoaria aceasta în favoarea
votului din diaspora exact asta
sugerează: că unii prețuiesc mai
mult decât alții.
P.S. Sunt şanse mici ca sistemul să meargă. Soluția pentru
a preveni un dezastru este cea
clasică - și anume stabilirea a
1.500-2.000 secții de votare.
Cine va răspunde însă pentru
cozile de la Madrid sau Roma?
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Vară bogată în... inves ţii
Chiar dacă este vremea concediilor
şi de alegerile locale a uitat mai toată lumea,
a Păuleş ac vitatea de zi cu zi
on nuă în ritmul obişnuit. Edilii comunei
stau cu ochii pe constructori, fiindcă doresc
lucrări de calitate şi predate la termen.
ÎNCĂ UN PUŢ FORAT
În urmă cu doi ani, autorităţile locale au stabilit
că cea mai bună soluţie pentru alimentarea cu apă
potabilă în cazul
unei avarii la magistrala care vine
de la Pal nu este
săparea de puţuri
noi. “În condiţiile
în care oameni
din comună s-au
plâns din pricina
presiunii scăzute
sau chiar a lipsei
apei atunci când
au fost probleme pe conducta
principală, ne-am gândit că cea mai bună variantă este să avem sursele noastre de apă” - spunea
la acea vreme primarul Sandu Tudor.
Proiectul a devenit între mp una din inves ţiile
necesare infrastructurii edilitare a Păuleş ului, iar
zilele trecute s-a finalizat forajul la cel de-al doilea
puţ de apă de la Găgeni. Rezervorul de apă care
este legat de cele două puţuri are o capacitate
de 500 mc şi, în situaţia în care Pal nu nu poate
asigura alimentarea cu apă potabilă, poate suplini
această lipsă pentru o perioadă de 48 de ore.
PARCAREA DE LA STADION,
GATA CHIAR LA ORA DERBYULUI
Evenimentul spor v cu cel mai mare număr de
spectatori înregistrat la Păuleş a avut loc chiar
în această lună. La meciul CS Păuleş - Petrolul
Ploieş , par dă din prima etapă a campionatului
judeţean de fotbal, au asistat peste 1.500 de spectatori, marea majoritate suporteri ai formaţiei oaspete, veniţi cu maşinile personale.
Pe strada Principală s-a circulat cu greutate din
cauza autoturismelor parcate de fani pe drum, parcarea de lângă stadion, care asigură maxim 60 de
locuri, inaugurată chiar cu prilejul acestui eveniment, dovedindu-se neîncăpătoare.

PÂRÂUL STRÂMBA REGULARIZAT ŞI DECOLMATAT
Proprietarii de imobile din vecinătatea pârâului
Strâmba se simt acum la adăpost de inundaţii după
ce administraţia locală a defini vat decolmatarea
şi regularizarea cursului de apă pe teritoriul comunei. “Vor mai fi as el de intervenţii - dă asigurări
şeful Primăriei Păuleş - de protecţie a digurilor,
amenajări cu podeţe, regularizări de albii, apărări
de maluri, pentru că ne preocupă siguranţa oamenilor ce poate fi pusă în pericol de inundațiilor
datorate precipitaţiilor.”
BLOCURILE ANL
INTRĂ DIN NOU LA LICITAŢIE
Întrerupte la începutul acestui an din cauza problemelor financiare ale constructorului, lucrările la
cele două blocuri ANL din Păuleş ar putea fi reluate în această toamnă. Compania Naţională de
Inves ţii (CNI) - finanţatorul acestui proiect promovat de Primăria Păuleş - va organiza o nouă
licitaţie în data de 5 septembrie.
Tinerii care vor să se mute în apartamentele ANL
sunt însă scep ci. Şan erul arată rău, este năpădit
de buruieni şi, chiar în cazul în care lucrările vor fi
reluate în acest an, este puţin probabil ca locuinţele
să fie predate la cheie mai devreme de 2018.

