Cupa României: CS Păuleş - CS Mioveni
După ce a eliminat-o pe fosta divizionară A FLACĂRA Moreni,
Păuleş ul con nuă să viseze frumos. Joi, 6 octombrie, de la ora
14.30, te aşteptăm la stadionul din Parcul cu Castani pentru a
susţine echipa într-o nouă bătălie pentru Cupa României.
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A înflorit un nou an... şcolar!
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Transportul în comun un test pentru
unitatea păuleştenilor
Cu două săptămâni
înaintea începerii
noului an şcolar,
Primăria Păuleş
a fost informată de
firma de transport
SC Valea Prahovei SA
că s-a renunţat
la traseul
Ploieş -Găgeni.
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Taxă de “supramediu”
pentru o comună curată
Semnarea contractului de colectare a gunoiului
menajer între Primăria Păuleş şi ROSAL a readus
în atenţia administraţiei locale problema gospodăriilor
care “generează” deşeuri, dar
nu plătesc pentru serviciul de
salubritate.
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Dumnezeu ne-a ferit
de un cutremur mare...
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MEDIU

Let’s do it, Păuleş ! “Facem
curăţenie pentru... voi?!”

Hoţii au pus ochii pe noi

După cazul mai puţin obişnuit înregistrat în
această vară, în care un fost primar a fost implicat în mai multe spargeri de locuinţe din comuna
noastră, un alt eveniment neplăcut ne arată că
Păuleş ul este o ţintă atrac vă pentru infractori. În
noaptea de 22 spre 23 septembrie, din sediul firmei
de curierat Fan Curier (situat pe strada Principală,
la intrarea în localitate dinspre Ploieș ), hoţii au furat 300.000 de lei.
 PAG. 9

administraţie

Agenda legislativă
a Consiliului Local
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Comunei Păuleşti cu Judeţul Prahova
la obiectivul de investiţii “Modernizare trotuar Păuleştii Noi-Găgeni”

[...] Luând în considerare Nota de fundamentare
nr. 13614/2016 a Primarului Comunei Păuleş
prin care propune asocierea Comunei Păuleş cu
Judeţul Prahova în vederea con nuării lucrărilor
la obiec vul de inves ţii “Modernizare trotuar Pauleş i Noi-Găgeni”,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. 141/2016 privind alocarea unor sume din bugetul Judeţului Prahova pe anul 2016 în vederea
realizării unor obiec ve de interes public,
În temeiul art. 14, art. 35, alin. (1), art. 36, alin.

(7) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Comunei Păuleş
cu Judeţul Prahova în vederea con nuării lucrărilor
la obiec vul de inves ţii “Modernizare trotuar Pauleş i Noi-Găgeni”.
(2) Contribuţia Judeţului Prahova va fi de o sută
de mii lei, iar contribuţia Comunei Păuleş de o
sută de mii lei.
Art. 2 Se mandatează dl Sandu Tudor, primarul
Comunei Păuleş , să semneze contractul de asociere cu Judeţul Prahova.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire
de Compar mentul Achiziţii publice şi Biroul financiar-contabil şi comunicată celor interesaţi prin
grija Secretarului Comunei Păuleş .
Iniţiator
Avizat favorabil
Primar,
Secretar,
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de garantare
la Contractul de credit nr. 189/2016 încheiat între BCR şi Comuna Păuleşti
[...] Având în vedere Hotărârea nr. 4945/2016 a
Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă Acordul de Garantare la Contractul de credit nr.189/11156/2016 încheiat între
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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BCR şi Comuna Păuleş , conform anexei care face
parte integrantă din prezenta.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire
de Compar mentul Achiziţii publice şi Biroul Buget,
finanţe, impozite şi taxe locale şi comunicată celor
interesaţi prin grija Secretarului Comunei Păuleş .
Iniţiator
Avizat favorabil
Primar,
Secretar,
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA

Info

Pãuleºti
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administraţie
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind retragerea dreptului de folosinţă asupra
terenului atribuit în baza prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
[...] Luând în considerare cererile înregistrate sub
nr. 11869/2016, nr. 11704/2016 şi nr. 12791/2016
prin care beneficiari Costache Eduard, Anton Adriana Valen na şi Anghelescu Theodora Maria au
renunţat la teren,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit conform prevederilor
Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat nerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi rezilierea unilaterală a contractului de
comodat încheiat între Consiliul Local Păuleş ,
reprezentat de Primar Sandu Tudor - în calitate de
comodant şi beneficiar - în calitate de comodatar,
ca urmare a renunţării comodatarului la teren,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri pot fi ata-

AGENDA CONSILIULUI LOCAL
(hotărâri, proiecte de hotărâri)
poate i consultată
şi pe site-ul primăriei
www.comunapaulesti.ro

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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cate în instanţa de contencios administra v, conform prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art. 3 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către comisia cons tuită în baza prevederilor Legii nr. 15/2003 şi comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului Comunei Păuleş .
Iniţiator
Avizat favorabil
Primar,
Secretar,
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA

ANUNŢ LICITAŢIE
Societatea agricolă
AGRO SERVIS Păuleş
organizează licitaţie în vederea vânzării mijloacelor fixe teren şi construcţii situate în intravilanul
Comunei Păuleş , sat Păuleş , T 11, P Cc 1244/2,
cu nr. cadastral 28007.
Preţul de pornire a licitaţiei publice este de
239.287,77 lei, fără TVA. Preţul documentaţiei de
par cipare este de 250 lei, iar taxa de par cipare
la licitaţiei 500 lei, cu plata în numerar, la casieria
societăţii.
Licitaţia va avea loc în data de 19.10.2016, ora
10.00, la Casa de cultură “Arh. Toma Socolescu”
din Păuleş . Ofertele se depun până la data de
18.10.2016, ora 14.00, la sediul societăţii.
La licitaţie pot par cipa persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile cerute de lege şi
cele prevăzute în documentaţia pentru vânzare.
Documentaţia de vânzare poate fi obţinută începând cu data de 16.09.2016.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0762 298 868 - Maria Gheorghe.
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social

15 octombrie, termenul limită pentru
cererile la ajutoarele de încălzire
Limita de venituri este de 615 lei
pe membru de familie;
Condiţiile de acordare se menţin
ca anul trecut.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure, altele decât
cele beneficiare ale ajutorului
social stabilit în condiţiile Legii
nr. 416/2001, se acordă pe baza
cererii şi declaraţiei pe propria
răspundere, însoţită de actele
doveditoare privind componenţa
familiei şi veniturile acesteia,
precum şi contractul locuinţei.
Familiile şi persoanele singure depun individual cererile şi declaraţiile pe propria răspundere
la Primăria Păuleş , până la data
de 15 octombrie. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire
se face începând cu luna depunerii cererii şi se realizează

prin dispoziţie
a primarului, o
singură
dată,
pentru tot sezonul rece 1 noiembrie - 31
mar e, cu excepţia cazurilor în
care intervin modificări în ceea
ce priveşte componenţa familiei
sau veniturile realizate, când se
emite o nouă dispoziţie.
Cererile se vor depune la Compar mentul Asistenţă socială din
cadrul Primăriei Păuleş (Casa de
cultură “Arh. Toma Socolescu”
din satul Păuleş ), de către proprietar, în baza actului de iden tate sau de împuternicitul legal
al acestuia, de luni până vineri,
între 8.30 şi 11.00.
Solicitarea va fi însoţită de:
- Bule n/carte de iden tate ale
membrilor familiei;

- Cer ficat de căsătorie;
- Dovadă drept de proprietate/
folosinţă asupra imobilului;
- Adeverinţă de rol;
- Dovada veniturilor nete obţinute în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă de salariat,
cupon pensie/şomaj);
- Talon auto sau carte de identate a vehiculului (după caz);
- Factura consumului de combus bil pentru imobilul în cauză;
- Alte acte, în funcţie de situaţia specifică fiecărei familii.
ATENŢIE: Conform OUG nr. 27/
2013, autorităţile locale au posibilitatea de a efectua anchete
sociale, iar în cazul în care se
constată discrepanţe între valorile declarate şi cele reale se va
proceda la anularea ajutorului şi
recuperarea prejudiciului.

Valorile ajutoarelor la încălzire
La u lizatorii de gaze naturale
262 lei pentru venituri mai mici de 155 lei;
190 lei pentru venituri între 155,01-210 lei;
150 lei pentru venituri între 210,01-260 lei;
120 lei pentru venituri între 260,01-310 lei;
90 lei pentru venituri între 310,01-355 lei;
70 lei pentru venituri între 355,01-425 lei;
45 lei pentru venituri între 425,01-480 lei;
35 lei pentru venituri între 480,01-540 lei;
20 lei pentru venituri între 540,01-615 lei.
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La u lizatorii de lemne, cărbuni
54 lei la venituri mai mici de 155 lei;
48 lei pentru venituri între 155,01-210 lei;
44 lei pentru venituri între 210,01-260 lei;
39 lei pentru venituri între 260,01-310 lei;
34 lei pentru venituri între 310,01-355 lei;
30 lei pentru venituri între 355,01-425 lei;
26 lei pentru venituri între 425,01-480 lei;
20 lei pentru venituri între 480,01-540 lei;
16 lei pentru venituri între 540,01-615 lei.
InfoPĂULEŞTI

agenda locală

Transportul în comun - un test
pentru unitatea păuleştenilor
Cu două săptămâni înainte de începerea noului an şcolar, operatorul de transport public de pe
traseul Ploieş - Găgeni şi retur a anunţat Primăria
Păuleş că renunţă la efectuarea curselor regulate
(vezi facsimil). Decizia luată de cei de la societatea
Valea Prahovei SA pare de neînţeles: cum să pleci
de pe “rută” când afacerea poate prospera de pe
urma numărului mult mai mare de călători care se
înregistrează în această perioadă?
De partea cealaltă, pentru păuleşteni - şi în special pentru copiii care sunt înscrişi la liceele din
Ploieş - lipsa unei rute având capete de traseu
satul Găgeni, respec v Ploieş , s-a resimţit din
plin. Microbuzele care vin dinspre Băicoi sau Plopeni sunt foarte aglomerate la orele de vârf şi de
multe ori nu mai opresc în staţii. Desigur, sunt şi
alte cauze care măresc disconfortul, dar important
credem însă că este să vedem cum de s-a ajuns în
această situaţie.
Fiind un subiect de interes public, pe fir au intrat
şi autorităţile locale, în încercarea de a găsi o soluţie.
Primăria Păuleş a organizat o serie de întâlniri publice (peste 100 de persoane au răspuns invitaţiei)
unde problema a fost dezbătută pe toate feţele.
Oamenii sunt nemulţumiţi şi se întreabă cum este
posibil ca un privat să renunţe la licenţa de transport şi de ce nu este “legat” prin contract de acest
serviciu, dar mai cu seamă sunt supăraţi pentru că
decizia transportatorului pare una deliberată.
Păuleştenii par să fie şi vic mele unui război economic. În această vară, un “concurent” care trece
prin Păuleş a redus preţul biletelor de la 2,50 la
2 lei. Unii au preferat acest mijloc de transport.
Câş gau 1 leu pe zi, locuri pe scaune se găseau. În

InfoPĂULEŞTI

tot acest mp, SC Valea Prahovei SA - operatorul
exclusiv al Păuleş ului - circula “gol”. În fiecare zi, 3
luni la rând. Evident, traseul a devenit nerentabil.
Poate că ar fi fost bine ca între prestator şi
beneficiar să existe o relaţie de “fidelizare”, dar...
Acum, Valea Prahovei SA nu mai face curse, ceilalţi
compe tori au urcat brusc preţul la 3 lei(!), iar
păuleştenii stau prin staţii şi se uită la microbuzele
care nu opresc.
Pentru noi, poate că este o lecţie. Nu ş m să
apreciem ce avem decât atunci când nu mai avem.
Dar, tot în noi stă puterea de a merge mai departe.
Trebuie doar să fim uniţi. Numai aşa vom putea circula din nou pe ruta Ploieş -Găgeni.
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educaţie

A înflorit un nou an... şcolar!
Ca în fiecare din ul mii ani,
autorităţile locale au făcut un “tur
de forţă” şi au fost prezente
la fes vităţile de deschidere
din toate unităţile de învăţământ
de stat din comună. “Acordăm o
atenţie deosebită educaţiei. - a
spus primarul Sandu Tudor
în discursul său. Trebuie să
asigurăm copiilor noştri
un mediu corespunzător
şi favorabil dezvoltării lor.”

Trezit din vacanţă, clopoţelul
a sunat, din nou, chemându-i
la clase pe toţi elevii. Ca de fiecare dată, curţile şcolilor au fost
neîncăpătoare, adunând şcolarii care s-au grăbit, încă de la
primele ore ale dimineţii, să-şi
întâlnească profesorii şi colegii.
Cei mai emoţionaţi au fost însă
bobocii, pentru care totul a fost
nou şi special.
Cu măiestria unor dascăli auten ci, învăţătorii au fost cei care
şi-au dat silinţa să-i primească
aşa cum au ş ut mai bine, aranjând clasele şi întâmpinându-i cu
vorbele potrivite. În felul acesta,
au reuşit să facă din prima zi de
şcoală cea mai frumoasă zi din
viaţa lor de şcolari.
Deşi se află la numai câţiva
paşi de drumul judeţean, curtea
şcolii nu are nimic de-a face
cu agitaţia din trafic. Zgomotul
maşinilor se opreşte brusc între
copacii bătrâni, care îşi în nd
coroanele peste toată curtea.
Liniştea obişnuită a ul melor luni
a fost spartă de tumultul primei
zile de şcoală.
Familiarizaţi cu şcoala, elevii
de la clasele mai mari erau cei
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care acopereau cu glasurile lor
sfaturile părinţilor şi profesorilor. Trăiau bucuria revederii cu
colegii de clasă şi descopereau
împreună ce schimbări a adus
vacanţa care tocmai s-a încheiat.
Bobocii îi priveau uşor cu teamă.
Pentru ei, totul în jur era nou şi,
de aceea, strângeau puternic
braţul mamei sau al bunicii.

EMOŢII, FLORI,
PRIMII PAŞI
Câteva perechi
de ochişori privesc
drept spre doamna învăţătoare.
Doamna strigă
numele şcolarilor
din clasa I. Cine
îşi aude numele
iese din mulţimea de părinţi şi
păşeşte, mid, spre clasă. Sunt
toţi frumoşi, dichisiţi de părinţi
şi poartă în priviri emoţia şi surpriza acestei zile. Florile pe care
vor să le dăruiască doamnei
învăţătoare sunt prea mari pentru unii dintre ei... Doamna pare
că înţelege din priviri emoţiile
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educaţie
şi îi ajută: “Să mergem în clasă,
împreună cu părinţii! Avem de
discutat, ne aşteaptă şi câteva
surprize...”
CĂRŢILE, BĂNCILE, CREIOANELE
PRIETENI DE LA ÎNCEPUT
Băncuţele îi aşteaptă cuminţi,
pe tablă Doamna a scris un mesaj de bun venit, iar cei mici
descoperă o lume nouă, colorată, potrivită vârstei lor. Cei mai
curioşi nu mai au răbdare şi încep
deja să răsfoiască, împrăş ind în
jur mirosul de păritură. De jurîmprejur, doamna învăţătoare a
aşezat tablouri frumos colorate, care să le facă şi mai atrac v
modul de a învăţa.
Pe nesimiţite, energia şi hotărârea omului de la catedră îi
molipseşte pe copii. Primele minute de şcoală, cele mai grele,
dar şi cele mai frumoase, au trecut. Prichindeii speriaţi din curtea
şcolii trebuie să se despartă de
părinţi - şi ei copleşiţi de emoţii şi să devină elevii clasei întâi, aşa
cum stă scris, citeţ, pe coperta
catalogului.
ADAPTAREA LA ŞCOALĂ
SE FACE CU RĂBDARE
Clasă pregă toare de la Şcoala
din Păuleş şi-a găsit mascota
pentru următorii ani de studiu:
vor fi harnici precum albinuţele şi
vor aduna în stupul înţelepciunii

multe cunoş nţe. Pentru ei, s-au
pregă t materiale didac ce speciale. Băncuţele sunt aşezate
în cerc, fiecare având “o cu e
magică” din care scot, în funcţie
de orar, “ustensilele” potrivite.
Cele 23 de albinuţe sunt încă
nelămurite: “Când ne jucăm?”,
“Când mâncăm?” Se adaptează
mai greu la programul de şcolari.
Cu răbdare, Doamna Nicoleta
Zaharov îi ajută să-şi aşeze fişele
de lucru, să ascută creionul, le
explică modul de lucru. Repetă
noţiunile pe care le ş u de la grădiniţă, se acomodează cu spaţiul, cu mpul de lucru.
“Sunt multe noutăţi pentru ei.
Este greu... Acum, abia reuşesc
să se concentreze 20-25 de minute. Am început cu ac vităţi
simple, dar într-un program mai
dinamic decât cel cu care au
fost ei obişnuiţi. Încă nu suntem
obişnuiţi să mâncăm în pauză,

să răspundem întrebaţi... dar
sunt mulţumită de nivelul lor de
cunoş nţe pentru care doamnele
educatoare merită felicitări.”
Teodor Sebas an are doar
cinci ani şi jumătate, dar citeşte
şi socoteşte: “cinci cu şapte...
12!” (pe degete verifică repede
răspunsul)... David are 6 ani şi
te uimeşte când citeşte cursiv,
cu intonaţie, “ca la clasa a doua”.
Doamna este mândră de toţi şi îi
ajută să se acomodeze la cea mai
importantă experienţă a lor.
Diferenţele de vârstă între albinuţe sunt mari: sunt copii de
cinci ani şi jumătate, dar şi copii
care au împlinit 7 ani. Acum se
“încheagă” un colec v, pentru ca
în lunile următoare “stupul” să
lucreze cu folos.
Le promitem că vom reveni
în cea mai frumoasă şi colorată
clasă, aşa, pentru a verifica ...
“câtă miere au strâns”!

Taxă de “supramediu” pentru o comună curată
 con nuare din pag. 1
Autorităţile lucrează acum la un proiect de
hotărâre prin care persoanele fizice şi juridice din
comună care nu vor avea un contract valabil încheiat cu operatorul ROSAL, vor trebui să plătească
o taxă specială de 50 lei/lună. “În perioada imediat următoare - spune primarul Tudor Sandu
- reprezentanţii ROSAL vor contacta fiecare gospodărie din Păuleş în vederea semnării contrac-
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tului pentru ridicarea gunoiului menajer. Tarifele
sunt modice - 3,20 lei/membru de familie/lună,
iar cine nu are pubelă va primi în custodie câte un
as el de container.”
Suprataxa de mediu ar urma să intre în vigoare
începând cu data de 1 ianuarie 2017 şi - în viziunea
autorităţilor - va aduce un plus de protecţie pentru
mediul înconjurător. “Cu toţii ne dorim să trăim
într-o comună curată.” - a punctat edilul.
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sport

Păuleş ul este “cap de linie”
pentru echipele din Dâmboviţa
Aşa cum gazetarii spor vi din
judeţul vecin recunoşteau, CS
Păuleş a devenit o echipă de
coşmar pentru formaţiile dâmboviţene. După ce anul trecut a
eliminat echipa fanion a judeţului - Chindia Târgovişte, în actuala
ediţie a Cupei României, povestea
s-a repetat cu alte două cluburi:
Urban Titu şi Flacăra Moreni.
“Complexul” Păuleş a funcţionat ireproşabil, băieţii antrenaţi
de Iulius Mărgărit câş gând de neprezentare (3-0) întâlnirea cu
o manieră entuziasmantă am- Flacăra Moreni.
Pentru sta s că, iată şi datele
bele par de - cu 3-1 în faţa divizionarei C din Titu şi la scor de celor două par de eliminatorii
din Cupă: Vreme - Ţugui, Lungu,
Pripu, Stoica, Bărăgan, A. Ion
(marcatorul unuia dintre goluri),
Dumitru, Zăinescu, Ţînţaru, Ciobanu (autorul unei “duble”) şi
rezervele Cr. Mihai, Neacşu și Arnăutu în jocul cu Titu, respec v
Rădulescu - Țugui, Pripu, R. Lungu, Cr. Mihai , Dumitru, Bărăgan,
Neacșu (Zăinescu), Țînțaru (A.
În campionat, reprezentantele
comunei con nuă să impună respect. După tlul de campioană
obţinut anul trecut, CS Păuleş
a avut un start mai dificil, cu adversari de primă mână - Petrolul
Ploieş , Avântul Măneciu, Tricolorul Breaza, CSO Plopeni sau
AFC Băneş , finalista din urmă
cu un an a Cupei României - faza
pe judeţ. Locul 10 după numai
cinci etape (o singură victorie şi
trei egaluri) va fi însă cu siguranţă
îmbunătăţit, programul lejer din
următoarele etape fiind acum un
avantaj pentru formaţia noastră.
Celelalte două echipe ale comunei - Real Rio Cocoşeş şi AS
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Găgeni - au evoluţii meritorii şi în
nota în care ne-au obişnuit.
Realul se bate clar pentru podium şi este la doar 4 puncte de
lider (fără meciul amânat şi victoria aşteptată
cu CSM Ploieş ,
poate cea mai
slabă formaţie
din Superliga B
Prahova, Cocoşeş ul s-ar fi
“cocoţat” pe locul 2), în mp
ce AS Găgeni,
echipă care anul acesta împlineşte un an

Ion), M. Mihai, Ciobanu - cu
Flacăra, par dă în care au punctat Pripu, Cr. Mihai şi Ciobanu.
Fericit la sfârşitul acestei parde, tehnicianul Mărgărit îşi exprima speranţa ca echipa sa să
depăşească performanţa de anul
trecut şi să acceadă în şaisprezecimile de finală ale compe ţiei.
Pentru asta, Păuleş ul va trebui
să treacă de CS Mioveni, par da
urmând să se dispute pe terenul
nostru, joi, 6 octombrie, începând
cu ora 14.30.
de la înfiinţare, ocupă locul al
treilea în campionat, după ce în
ul ma etapă a pierdut cu scorul
de 6-5(!) la Flacăra Mălăeş , una
dintre candidatele la promovare.
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actualitate

Hoţii au pus ochii pe noi!
Un nou jaf banditesc şochează
comunitatea din Păuleş , alimentând ideea că hoţii au ajuns
să prefere localitatea noastră,
cunoscută ca zonă rezidenţială şi
cu potenţial financiar.
După reşedinţele şi locuinţele
de lux sparte în această vară,
vic ma a fost de data aceasta
compania FAN COURIER. Hoţii au
descins la sediul firmei în noaptea de 22 spre 23 sepembrie şi
au dat “lovitura”, plecând acasă
cu 300.000 de lei (3 miliarde în
bani vechi)!
Poliţiş i sunt de părere că autorii furtului sunt “profesioniş ”
şi sunt suspiciuni solide că aceş a au avut şi informaţii din
interior. Al el, nu se explică cum
hoţii au pătruns în sediu, fără a
forţa intrările, dar şi dispariţia u-

Con nuă inves ţiile
pe infrastructură

În acest an, strada Butăreş a
intrat în lucrări de modernizare.
În prima etapă, s-au realizat rigole pentru a permite evacuarea
rapidă a apelor pluviale, şanţurile dalate fiind protejate cu
piatră de traficul ru er.
În următoarea etapă, administraţia locală va trece la asfaltarea
şi lărgirea carosabilului pe toată
lungimea şanţurilor.
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nor componente ale sistemului
de supraveghere care ar fi putut
releva imaginile surprinse de camerele de supraveghere în mpul jafului.
Creşterea fenomenului în comună a determinat autorităţile

locale să facă inves ţii majore
pentru siguranţa cetăţeanului.
Din acest an, drumurile principale, ins tuţiile publice şi
alte zone de interes de pe raza
Păuleş ului sunt complet monitorizate video.

Ploaia “rescrie”povestea
luminii de la ELECTRICA
În urma ploilor abundente căzute în zilele trecute, s-au înregistrat dese întreruperi în alimentarea cu energie electrică, nu doar în
Păuleş , ci şi în localităţile vecine. Sute de gospodării au rămas fără
curent electric, vreme de câteva ore.
Probleme s-au înregistrat și la Ploieș , unde o pană de curent a afectat o bună parte din consumatorii din centrul municipiului. Căderile
de tensiune repetate și întreruperile alimentării cu energie electrică
nu au fost trecute cu vederea de reprezentanţii administraţiei locale, deşi angajaţii operatorului au remediat problemele apărute.
Răspunsul primit de la ELECTRICA arată că în perioada următoare se
vor face lucrări de modernizare a unor puncte de distribuţie pentru a
evita repetarea unor as el
de avarii.
Programul acestor lucrări şi perioadele în care
va fi întreruptă alimentarea le puteţi găsi pe site-ul
www.mnd.electrica.ro/intreruperi.aspx.
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apărare civilă

Dumnezeu ne-a ferit
de un cutremur mare...
Guvernul este... sincer:

“Nu va bazaţi pe noi
când va lovi cutremurul”

Un cutremur cu magnitudinea
de 5,30 pe scara Richter
s-a produs în zona Vrancea în
noaptea de 23 - 24 septembrie.
Seismul s-a produs la
adâncimea de 91,6 km şi
a fost resimţit pe arie largă
atât în ţară, cât şi în Bulgaria
sau Basarabia.
Acesta este cel mai puternic
eveniment înregistrat la noi
după 2014, când tot în Vrancea
s-a produs un cutremur crustal
cu magnitudinea de 5,7 grade,
la adâncimea de 41 km.
Directorul onorific al Ins tutului
pentru Fizica Pământului prof. Gh. Mărmureanu a declarat că ceea ce
s-a întâmplat în Vrancea “este
o ac vitate seismică normală.
Cutremurele de genul acestora
le pot numi nesemnifica ve
pentru probleme mari, însă
protecţia populaţiei este o
problemă. Până la un cutremur
mare, mai e un mp.”
Unele afirmaţii ale reputatului
fizician stârnesc însă temeri
printre noi: suntem pregă ţi
pentru a face faţă unui seism
asemănător cu cel din 1977?
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Afirmaţia aparţine şefului
Corpului
de
Control al premierului Cioloş
- Valen n Mircea: “Ins tuţiile
statului român au note maxime
la simpozioane şi umflat muşchii,
dar nu va băzaţi pe ele când va
lovi un mare cutremur.”
Ce să mai comentezi când
un înalt oficial al statului face o
asemenea afirmaţie şi cu un asemenea limbaj? Nu ne rămâne
decât să ne bazăm pe noi şi să
ne rugăm la Dumnezeu să ne
ferească de un cutremur mare!
Aşadar, “mai avem un mp”
ca să ne pregă m. Păuleş ul
nu are clădiri cu risc major de
prăbuşire precum Ploieş ul sau
Bucureş ul, dar este indicat să
facem un drum până la o societate de asigurări şi să încheiem cel
puţin PAD-ul (poliţa obligatorie

pentru locuinţă), care ne poate
proteja financiar în cazul dezastrelor naturale (inclusiv seisme).
În schimbul unei sume între 10 şi
20 de euro plă te anual, vei putea beneficia de o despăgubire
de 10.000 sau 20.000 de euro.
După acest pas, este bine să
discuţi în familie ce trebuie făcut
în caz de dezastru. Locurile cele
mai sigure din casă sunt sub
mese, în colţul camerelor şi lângă
stâlpii de rezistenţă. Pregă ţi din
mp un pachet de supravieţuire
care să cuprindă medicamente,
apă şi provizii şi învăţaţi membrii
familiei cum şi de unde să închidă
alimentările cu apă, curent şi
gaze. După cutremur, nu folosiţi
telefonul decât dacă vreţi să anunţaţi o urgenţă majoră, nu
aprindeţi chibrite, nu folosiţi întrerupătoare până când nu vă
asiguraţi că nu sunt scurgeri de
gaze şi ascultaţi la radio anunturile oficiale.
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alegeri

Cât de incerte
sunt alegerile din România
Cu puțin mp înainte de alegerile parlamentare,
toate par dele se dezic de guvernul Cioloș. PSD este
cel mai incisiv cri c, dar de cele mai multe ori o face
indirect, prin comentarii despre “tehnocrație”. PNL
este mult mai reținut, dar nu ezită totuși în anumite momente să ia distanță față de “tehnocraţi”.
Nu vorbim aici de o cri că în toată puterea cuvântului, în defini v guvernul fiind girat de ambele par de, în diferite proporții, ci de o delimitare profitabilă câtă vreme guvernul nu stă foarte
bine ca popularitate. În cadrul unui interviu recent,
Alina Gorghiu spunea: “Categoric nu mai poate
funcţiona un guvern tehnocrat din 2017. Va fi un
guvern poli c, asta e cer tudine.”
Pe de altă parte însă, aceeași Gorghiu spunea că
ar dori ca Dacian Cioloș să conducă după alegeri un
guvern PNL: “Profilul lui Dacian Cioloş este unul
corect. Aş dori ca premierul susţinut de viitoarea
majoritate parlamentară să aibă profilul lui. E un
om european, cizelat, care ar reuşi să adune în jurul său par dele cu care noi am fi compa bili.”
Prin urmare disocierea față de guvernul actual
e pur retorică. În plus, PNL a rezervat locuri pentru
unii miniștri din cabinetul actual. E devărat că Alina
Gorghiu a vorbit doar de “profilul” lui Cioloș, ca și
cum în PNL ar exista nenumărați candidați cu acest
profil și i-ar fi greu să aleagă de pe acum.
Înțelegem oarecum ce se petrece, dar este totuși
nefiresc. Dacă actualul premier e preferatul liberalilor, ar fi cins t ca el să fie asumat fără ocolișuri.
România are nevoie de simplitate și directețe și, în
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cele din urmă, de mai multă ones tate. În Germania
se va ș cu siguranță dacă Angela Merkel va mai
candida în fruntea propriului par d, deși funcția
de premier nu rezultă direct din alegeri. În Marea
Britanie, David Cameron, ca șef al conservatorilor
era la rândul său des nat să devină premier în caz
de victorie. În România însă, după mai bine de 20
de ani de exercițiu democra c, funcția de premier
rămâne ceva imposibil de determinat în avans.
Discuția nu datează de ieri, de azi, dar, din cauza
incapacității par delor de a crește personalități poli ce convingătoare, asistăm mereu la aceste incertudini descurajante. Alegătorii se duc la urne, dar
habar nu au pe cine votează, căci premier ar putea
fi cineva la care nu s-au așteptat.
În decembrie, totul converge către un absenteism record. Par dele nu suscită încredere, viitorul
premier este cu totul necunoscut, deși, oarecum,
anunțat, așa încât poli ca românească pare un joc
complicat de ros ri aluzive și semne făcute cu ochiul. Cine îl apreciază pe Cioloș va înțelege și va vota
cu PNL, cine nu îl apreciază ar putea iarăși vota
cu PNL, neînțelegând bine aluzia. Liviu Dragnea,
cel puțin a fost mai clar: “Este exclus ca PSD să îl
susţină pe Dacian Cioloş”, ceea ce face și sarcina
liberalilor mai ușoară.
Dar câtă vreme nu ș i care sunt oamenii de rangul întâi care candidează cu adevărat și care vor să
fie prim-miniștri nici nu poți organiza dezbateri și,
în cele din urmă, nu poate fi vorba nici de alegeri
libere.
(Deutsche Welle)
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Let’s do it, Păuleş !
“Facem curăţenie pentru... voi?!”
“Dacă alţii pot, presupun că şi noi putem. Deşi
adunăm gunoaie, acţiunea ne aduce doar beneficii.” Aşa au gândit câţiva elevi din comună, care au
strâns gunoaiele aruncate de alţii în pădurea de la
Păuleş şi pe marginea drumurilor din vecinătate.
Li s-au alăturat profesorii, funcţionarii Primăriei,
primarul şi... atât!
“Let’s Do It, Păuleş !” s-a remarcat prin multă
ac vitate pe... facebook. Mesajele internauţilor
promiteau o mobilizare exemplară în vederea ecologizării zonelor în care se depozitează necontrolat
gunoaie.
Din păcate, aşteptările nu s-au confirmat. Pe 24
septembrie, sâmbătă dimineaţa, în “punctele negre” de pe raza comunei s-au strâns doar o mână
de elevi inimoşi, câteva cadre didac ce, salariaţii
Primăriei şi primarul Sandu Tudor. Autorităţile au
avut grijă şi i-au dotat pe cei mici cu mănuşi şi saci
menajeri, le-au asigurat protecţia pe drumurile
circulate cu viteze sfidător de mari şi au purces la
treabă. Pampers, doze de bere, pet-uri cu nemiluita, moloz şi chiar rame de stupi(!) - aceasta a fost
“recolta” de toamnă. În urma a lor a rămas verdele
curat al ierbii şi a pădurii. “Copiii au făcut o treabă
extraordinară pentru care îi felicit din toată inima - a ţinut să sublinieze primarul Sandu Tudor.
Din păcare, nu cred că
această curăţenie va dura
mai mult de o săptămână.
Năravurile unora se schimbă greu... Ceea ce pot să
promit este că vom face

tot ceea ce depinde de noi să fim mai atenţi şi extrem de exigenţi cu cei care ne poluează mediul şi
spaţiul în care trăim.”
Poliţiş i locali au dat amenzi, au monitorizat
zonele de la marginea localităţii unde în mod
“tradiţional” se aruncă gunoiul, dar... Din păcate,
nu suntem obişnuiţi să ne implicăm atunci când vedem maşini care descarcă resturi la liziera pădurii.
“Cred că implicarea în as el de ac vităţi poate
ajuta comunitatea. Mulţi dintre noi suntem recep vi şi entuziaş , dar alţii spun că e o pros e
pentru că gunoaiele vor apărea din nou. E posibil. Noi adunăm după alţii şi probabil că vor veni
din nou să arunce. Cu toate acestea, nu ne dăm
bătuţi. Puţin câte puţin dacă facem, în fiecare zi,
vom reuşi până la urmă să curăţăm Păuleş ul” ne-a declarat unul dintre par cipanţii la acţiune,
profesor la Şcoala “Toma Socolescu”.
Ce spun copiii noştri. Ioana pune degetul pe rană
- “Oamenii care aruncă gunoaiele pe drum sunt
lipsiţi de educaţie. Noi avem o pădure frumoasă
şi vreau să o păstrez aşa”, în mp ce Andreea
crede că implicarea sa în acest proiect poate fi un exemplu şi pentru
cei din jur - “Dacă vom par cipa la
mai multe ac vităţi de acest gen,
vom fi remarcaţi, iar lumea o să
vadă ce facem şi poate o să ni se
alăture.”
Atât de simplu! Ne dorim o
comună curată, să facem curat în
dreptul nostru şi să luăm poziţie
faţă de cei care confundă spaţiile
publice cu ghena.
Al el, Pădurea Păuleş o să rămână WC public...

