Pentru toţi pãuleştenii
care poartã numele sfinţilor
Mihail şi Gavriil,
un sincer
La Mulţi Ani!
Primar Sandu Tudor

Ziua şcolii, prin ochi de copil

Un moment foarte important în istoria învățământului din Păuleș a fost decizia din
1939 a arhitectului Toma T. Socolescu, primarul onorific al comunei, de a începe proiectarea
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noii școli din Păuleș .
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Topul firmelor premiat la Păuleş
Pe 28 octombrie, elita comunităţii de afaceri din Prahova a fost
prezentă la Păuleş , cu ocazia Galei Topul Firmelor, eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova şi găzduit de Sky.
Pe podiumul laureaţilor au urcat
şi numeroşi patroni din comuna
noastră, care au reuşit să-şi
ducă firmele - Yamatex, Hermes
Energy, Timvit, Bibus Metals,
Pram Maya, Aldu , Lido Gîrbea,
Oztasar, K Zips, Ecopoly şi Litava
- pe primul loc al topului.
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“Prefer să mă implic,
decât să las pe alţii
să hotărască
pentru mine!” Anca Ioniţă-Neamţ,
consilier local
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CS Păuleş a ajuns campioana...
egalurilor!
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Promis în 2014, realizat în 2016

Ziua Armatei Române,
fără veterani
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“Cine nu are bătrâni să îi cumpere!” O zicală
românească veche, care astăzi capătă un înţeles aparte. De Ziua Armatei,
veteranii Păuleş ului
răspundeau “Prezent!”
la Monumentul Eroilor.
Acum, nu i-am mai
văzut...
 PAG. 12

administraţie

Agenda legislativă
a Consiliului Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modi icarea preţului la apa potabilă livrată în Comuna Păuleşti

[...] Luând în considerare art. 8, alin. (2), lit. j)
din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare
de u lităţi publice şi art. 12 din Legea nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,
Având în vedere Avizul ANRSC nr. 415353/2016,
Ţinând cont de Adresa nr. 86/2016 a SC PAMA
SRL, înregistrată la Primăria Păuleş sub nr. 11296/
2016, prin care solicită modificarea preţului la apă
potabilă livrată în Comuna Păuleş ,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 (1) Se aprobă preţul la apa potabilă livrată
în Comuna Păuleş , de 3,10 lei/mc - preţ pentru

AGENDA CONSILIULUI LOCAL
(hotărâri, proiecte de hotărâri)
poate i consultată
şi pe site-ul primăriei
www.comunapaulesti.ro
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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populaţie şi 2,84 lei/mc - preţ pentru restul u lizatorilor.
(2) Preţul la apa potabilă pentru populaţie conţine TVA în cotă de 9%, iar pentru restul u lizatorilor nu conţine TVA.
Art. 2 Tarifele prevăzute la art.1 vor fi prac cate
începând cu data de 1 noiembrie 2016.
Art. 3 Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4 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

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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administraţie
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru teren în supafaţă totală de 5.931 mp
[...] Luând în considerare HCL Păuleş nr. 148/
2015 privind trecerea unor suprafeţe de teren din
domeniul privat al comunei, în domeniul public,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001, republicată,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se însuşeşte Raportul de Evaluare privind
concesionarea următoarelor suprafeţe de teren:
Lot 1 - 1200 mp teren, nr. cad.27530: 138.950 lei
Lot 2 - 1000 mp teren, nr. cad.27531: 115.780 lei
Lot 3 - 1231 mp teren, nr. cad.27532: 142.500 lei
Art. 2 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeLot 4 - 2500 mp teren, nr. cad. 27533: 289.480 lei, plinire de către Compar mentul Achiziţii publice şi
situate în intravilanul Comunei Păuleş , sat Pău- comunicată celor interesaţi prin grija Secretarului
leş , Tarla 16, Parcela arabilă 2188, întocmit de SC Comunei Păuleş .
Clasor Evalis SRL, evaluator ing. Ioniţă Sorinel, conIniţiator
Avizat favorabil
form anexei care face parte integrantă din prezenPrimar,
Secretar,
ta hotărâre.
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea unor terenuri conform prevederilor Legii nr. 15/2003
[...] În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b)
din Legea nr. 215/2001, republicată,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă atribuirea unor loturi de teren
în vederea construirii unei locuinţe proprietate
personală, în baza prevederilor Legii nr. 15/2003,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 2 Atribuirea terenului prevăzut la art. 1

se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei
locuinţei proprietate personală.
Art. 3 Împuterniceşte Primarul Comunei Păuleş
să semneze contractele de comodat care vor fi încheiate cu persoanele fizice menţionate la art. 1.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor
interesaţi prin grija Secretarului Comunei Păuleş .
Iniţiator
Avizat favorabil
Primar,
Secretar,
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA

Funcţionarii publici vor grevă generală
Nemulţumirile au fost provocate de o ordonanţă promovată
cu “dedicaţie” pentru funcţionarii
din administraţia centrală de
către Guvernul Cioloş. Sindicaliş i susţin că, prin adoptarea
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OUG nr. 20/2016 privind salarizarea personalului plă t din fonduri
publice în anul 2016, personalul
care îşi desfăşoară ac vitatea în
consiliile judeţene şi primării a
fost vădit discriminat în raport
cu angajaţii din administraţia
centrală, care au beneficiat de
creşteri salariale de până la 70%.
“Majoritatea angajaţilor din
primării au venituri salariale
brute egale cu salariul minim
brut pe economie” - spun liderii.
Revendicările angajaţilor din

administraţia publică vizează acordarea normei de hrană pentru toţi salariaţii din primării şi
consilii judeţene, precum şi a
voucherelor de vacanţă. În vară,
funcţionarii au intrat în grevă
de aver sment, iar pe 5 iulie au
oprit mp de o oră ac vitatea
la ghişee. Protestele trebuiau să
con nuie cu o grevă generală, dar
acţiunea a fost suspendată după
ce vicepremierul Vasile Dîncu a
promis că, până în septembrie,
solicitările le vor fi soluţionate.
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interviu

“Prefer să mă implic, decât să las
pe alţii să hotărască pentru mine!”
La 28 ani, Anca Ioniţă Neamţ
este cel mai tânăr consilier local,
şi a fost aleasă pe listele PSD.
De profesie jurist, s-a implicat
în afacerea de familie,
care îşi are sediul chiar în comună.
Este mândră de faptul că
“este stăpână pe viaţa ei
şi se sprijină pe propriile forțe”.

Cu Anca Ioniţă am stat de vorbă în finalul ul mei
şedinţe de consiliu local. Interviul a demarat pe
teme de administraţie locală şi a con nuat firesc,
spre dorinţele unei nere la început de drum.
*
- Aţi fost aleasă pe listele PSD. Implicarea dvs
poli că v-a propulsat pe listele de candidaturi din
această primăvară?
- Propunerea de a candida din partea celei mai
importante formaţiuni poli ce m-a onorat.
Bineînţeles, am îmbrăţişat programele PSD,
pentru că se adresează nerilor, vârstnicilor şi
categoriilor defavorizate, în egală măsură. Poli ca nu înseamnă nimic, dacă nu aduce beneficii
oamenilor...
- Vârsta a fost pentru dvs. un avantaj sau
dimpotrivă?
- Sunt probabil voci care spun că generaţia
tânără nu este pregă tă - sau suficient pregă tă
- pentru as el de implicare. Altele, care susţin că
este un curaj să candidezi la o as el de funcţie.
Eu cred că depinde de firea fiecăruia dintre noi.
Prefer să mă implic, să încerc să fac lucruri, decât
să las pe alţii să hotărască pentru mine. Am încredere în mine şi cred că pot face lucruri bune
pentru comunitatea mea.
- Care au fost avantajele dvs?
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- Tinereţea, a tudinea deschisă,
atenţia la detaliile care pot face
diferenţa...
- În primăvara acestui an, ce proiecte
vă doreați să promovați după ce ați fi
fost aleasă în legisla vul local?
- Cred că problema ca neretului
este cea pe care o cunosc cel mai bine
şi aici îmi doresc să mă implic: în educaţie, sport,
formare profesională. Ş u că mulţi dintre cei de
vârsta mea, care termină o şcoală, au puţine
oportunităţi de angajare aici, în comună, sau în
apropiere. Cei mai mulţi pleacă în Bucureş sau,
mai rău, “afară”.
Eu am trăit în afară ţării, ş u cum sunt priviţi
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interviu
acolo românii, cât le este de greu... Cei mai mulţi
- deşi au facultate - ajung să facă “munca jos”, au
joburi prost plă te, pe care le acceptă pentru a
putea trimite bani acasă... Îmi doresc ca situaţia
să se schimbe...
- Din calitatea dumneavoastră de consilier local,
cum credeţi că puteţi schimba în bine situaţia?
- Tinerii aflaţi la început de drum, cărora nu
li s-a dat şansa de a căpăta experienţă, care nu
sunt sprijiniţi, trebuie să poată să înceapă aici,
acasă, ac vităţi din care să poată trăi. O firmă
mică, dacă primeşte aceeaşi atenţie ca un investor mare, dacă este ajutată să se dezvolte aici,
va crea locuri de muncă, va plă impozite către
bugetul local şi va ajuta la rândul ei comuna.
Acesta este un exemplu.
- V-aţi căsătorit. Vă doriţi şi copii?
- Sigur! Îmi doresc trei copii. Aşa am crescut
acasă şi, deşi unii ar spune că va fi greu, cred că
este frumos să ai o familie mare, să ai fraţi...
- La ce grădiniţă şi la ce şcoală i-aţi înscrie?
- Acum o să vă răspund că la unităţile de învăţământ de la Găgeni. Sunt aproape de casă...
Însă, ca să fiu sinceră până la cap, atunci când
va veni vremea, o să monitorizez atent ac vitatea
acestora şi voi alege ce este mai bine pentru copiii
mei...
- Revenind la ac vitatea Consiliului Local,
cum aţi fost primită de colegi? Au ei încredere în
experienţa dumneavoastră? Vă ajută în lucrările pe
comisii sau în plen?
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.

Administrator public Comuna Păuleș
MARIAN IONIȚĂ
Mobil: 0749 025 433
e-mail: ionita79marian@gmail.com
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- Am ş ut de la început că vor fi poate şi unii
care vor crede că fiind tânără este un dezavantaj.
Spre surprinderea mea însă, până acum nu m-am
lovit de as el de “mentalităţi”. Am găsit aici oameni cu mai multă experienţă, care au făcut parte
şi din mandatele trecute ale Consiliului Local şi,
bineînţeles, ş u procedurile mai bine decât mine.
De la aceş a am căutat să învăţ, cum la fel am
făcut şi cu funcţionarii din primărie.
În administraţia locală, sunt mulţi oameni neri, bine pregă ţi, care mă pot ajuta să mă familiarizez în diverse domenii. De fapt, cred că acum în Consiliu, lucrăm ca o echipă. Se votează în
funcţie de interesul cetăţeanului, nu în funcţie de
cel de par d.
- Care sunt “calităţile” necesare unui consilier
local?
- Atenţia către tot ce înseamnă comunitatea
locală, făţă de problemele cu care se confruntă
cetăţenii, în primul rând.
Apoi, cred că este important să fii deschis, dispus să înveţi, să încerci mereu alte căi de a promova proiectele de care oamenii au nevoie.
Şi, nu în ul mul rând, cunoaşterea legii. Este
important să ş i care sunt limitele legale între
care poţi lucra. Mă străduiesc ca pe toate acestea
să le aplic acum, în ac vitatea mea din Consiliul
Local...
- Succes!
 A consemnat Magda MACOVEI
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eveniment

“Ziua şcolii, prin
“Un moment foarte important în istoria învățământului din Păuleș a fost decizia din 1939
a arhitectului Toma T. Socolescu, primarului onorific al satului, de a începe proiectarea noii școli
din Păuleș . Piatra de temelie a noului local se
pune în 1942, iar construcțiile durează până în anul 1944. Director al școliii era învățătorul Gheorghe Ștefănescu.
Construită în s l naţional, şcoala are o faţadă
de cărămidă aparentă, cu o arhitectură unică ce
îi conferă originalitate şi, implicit, propria-i identate în rândul celorlalte ins tuţii similare.”
Constan n ILIE - “Păuleș i din Prahova,
Repere monografice, comentarii, amin ri”,
fost elev al şcolii din Păuleş

La fes vitatea de pe 17 octombrie a
Şcolii “Toma Socolescu” aveam să aflăm,
din cuvântul directorului unităţii de
învăţământ din Păuleş , Adrian Stănescu,
ce înseamnă “Ziua școlii” și cum este
privită această sărbătoare: “Gândurile
noastre frumoase pot să schimbe lucruri.... Voi
sunteți cei care aduceți viață acestei școli, care
prin munca, prin rezultatele, prin zâmbetul, prin
sufletul vostru, aduceți culoare școlii. Prin voi
există! Suntem foarte mândri de voi.
Astăzi, vrem să vedem ziua şcolii prin ochii
voştri! Vrem ca Ziua școlii să fie, de fapt, Ziua
voastră!”
Şi aşa a fost...
După momentul de suflet și reculegere, când
profesori şi elevi, părinţi şi oficialităţi, au par cipat
la slujba de pomenire a patronului spiritual al şcolii,
s-au depus coroane de flori la monumentul Toma
Socolescu care ocroteşte unitatea de învăţământ.
Apoi, elevii au pornit, în clase, ac vităţile de creaţie.
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Au desenat, au decupat, au recitat, au cântat, au
pictat...
Rezultatul? O zi plină de culoare, veselă şi caldă,
o sărbătoare. Costumele populare, expoziţia de la
sfârşitul atelierelor, dulciurile cu care s-au delectat, toate sunt amin ri surprinse de cadrele didacce şi părinţi...
Pentru cei mici, şcoala “este a doua mea casă şi
o iubesc foarte mult. Aici învăţ să scriu, să citesc,
să socotesc...”, iar cei mai mari surprind prin expresiile “puţin din fiecare dintre noi rămâne aici,
şi puţin din şcoală merge în viaţă cu noi”.
Imaginile, cuvintele, cântecele sunt cele care au
spus povestea şcolii prin ochii elevilor ei de astăzi,
ei fiind protagoniș i și sărbătoriții manifestărilor.
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eveniment

n ochi de copil”
Toma Socolescu, om poli c și
primar în Păuleș i din Prahova
În contextul crizei de la începutul anilor ̀30, iorghiș i prahoveni se regrupaseră... în anul
1931, Toma Socolescu devenind
vicepreședinte al organizației
județene. Peste numai un an, la
alegerile parlamentare organizate sub guvernul Nicolae Iorga,
Socolescu este ales deputat.
Apoi, la recomandarea premierului Iorga, Toma T. Socolescu este numit să conducă
administrația Comunei Păuleș .
Faptele lui, din acele perioade,
pot fi rezumate extrăgându-le
dintr-un “Memoriu-Note autobiografice”, scris după anul 1952:
“În ul mii ani, în calitate de
primar onorific şi nepoli c, am
construit în Comuna Păuleş :
Primăria cu dispensar şi jandarmerie, Şcoala primară, baia
populară, grajduri comunale,
monument pentru eroi, două
şosele din nou şi cinci poduri de
stejar - trei în sat şi două la câmp,
peste apa Dâmbului. Am înfiinţat
la şcoală muzeu şi bibliotecă care
în mpul războiului ul m s-a risipit. Mica mea fermă era fermă
model, unde au învăţat mulţi
săteni pomicultura şi vi cultura,
cu profesorul Crier pe care îl
aduceam destul de des şi care le
dădea îndrumări folositoare”.
A început mandatul, numit de
prefectură, la 18 februarie 1938.
În acel an, a înființat Căminul
Cultural, căruia i-a pus numele
“Nicolae Iorga”. Cu sprijinul consilierilor a obligat societățile petroliere să plătească taxe pe dru-
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murile
comunale
și pe producția de
petrol, a con nuat
execuția localului
primăriei, proiectată
de el în anul 1937 și
a decis să ridice o
Troiță, monument
al eroilor din Primul
Război Mondial, amplasată pe aleea de
castani, plantați de
săteni după proiectul lui, între cimi r
și Pădurea Păuleș ,
pe care o sfințește,
un an mai târziu, de
“Ziua Eroilor”.
În anul 1939,
pregătește proiectele edilitare din Decizia nr. 7/
1939, un prim proiect de sistema zare pentru o comună devenită suburbană Ploieș lor, spre
a fi una model, așa cum se angajase ca urbanist al Ținutului Bucegi. În anul 1940, începe să-și defini veze prevederea din Planul
de Sistema zare al Ploieș lor,
prin care frumoasa pădure trebuia să devină un fel de “Snagov
al Ploieș lor”, lucrare con nuată
în anii ̀70-̀80 ai secolului trecut
și care se defini vează în anii
noștri. Sfârșitul anului 1940 îi
aduce neplăceri, după ce intră
în conflict cu regimul legionar şi
demisionează la 18 noiembrie.
În perioada decembrie 1941februarie 1942, la cererea comunității, prin decizia nr. 231/ 27
februarie a fost repus în funcție.

În noul mandat îşi propune: construirea unui nou local de şcoală,
o nouă biserică, o casă pentru
agronom, plantarea de arbori
pe şoselele comunei, o baie populară și o conductă de apă în
lungul şoselei.
Programul lui edilitar se termină brusc, după 5 aprilie 1944,
când au început bombardamentele aviaţiei americane asupra
Ploieş ului. Atunci, în Păuleş
s-au refugiat aproape 400 ploieșteni, cu problemele lor de cazare şi de masă, pe care primarul
a trebuit să le rezolve.
Evenimentele de la 23 August 1944 au adus războiul şi în
Păuleş , mp în care Socolescu
se refugiază. Au urmat luni de
haos, trupele sovie ce devastând
locuința primarului.
 Constan n ILIE
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agenda locală

Pe traseul 134 vor circula
autobuzele fostului RATP

Problema transportului public de persoane
pe ruta Ploieş - Găgeni (traseul 134)
a fost dezbătută şi în numărul trecut al Info.
Precizam atunci că, după ce operatorul care
avea licenţă de transport pe acest traseu
a decis să se retragă, elevii şi naveş i au rămas...
uitaţi în staţiile de autobuz.
*
Revenim acum cu noi amănunte pentru că intervenţia autorităţilor (sprijinite şi de semnăturile a
mai mult de 150 de locuitori ai comunei noastre) pe
lângă Consiliul Judeţean Prahova a avut “ecou”. În
data de 5 octombrie, Bogdan Toader - preşedintele
CJ Prahova, s-a întâlnit cu primarul Sandu Tudor şi
cu cinci operatori de transport care asigură curse
regulate pe traseele spre Ploieş , prin Păuleş .
Pe parcursul discuţiilor, reprezentanţii administraţiei locale au transmis nemulţumirile păuleştenilor conform cărora - în special la orele de vârf
- microbuzele nu mai opresc în staţiile de pe raza
comunei. În acest context, primarul Sandu Tudor
a solicitat şefului judeţului organizarea unei noi
licitaţii pentru traseul 134.
De cealaltă parte, operatorii de transport (la
întâlnire au venit reprezentanţii firmelor VEROT
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TRANS, NILS, VINOTRANS, OBANA COM şi GRIRO
TRANSPORT care tranzitează Păuleş ul au promis
că în perioada imediat următoare vor lua măsuri
pentru a prelua integral fluxul de călători aferent
rutei Găgeni-Ploieş .
Mai mult, transportatorii şi-au luat angajamentul ca la orele de vârf să folosească atât maşinile de
rezervă, cât şi pe cele care au licenţă suplimentară,
pentru ca toată lumea să ajungă la des naţie, în
condiţii decente şi de siguranţă în trafic.
O altă “variantă de transport” ar fi ex nderea traseelor orăşeneş către comunele din
vecinătatea Ploieş ului, situaţie în care traseul
134 va fi desfiinţat. “Noi am demarat procedurile de înfiinţare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul de persoane în
zona periurbană - a precizat Bogdan Toader. Este
vorba de un parteneriat între CJ Prahova, Primăria
Ploieş și câteva localități din jurul municipiului,
prin care urmărim să ex ndem unele trasee asigurate de societatea de Transport Călători Express TCE (nr - fostul RATP) către Păuleş , Blejoi, Bucov
şi Brazi.”
Comunele din zona metropolitană vor fi obligate să par cipe cu o cotă parte din valoarea cheltuie-lilor (5%), pentru achiziția de microbuze sau
autobuze în vederea suplimentării flotei de la TCE,
iar CJ Prahova şi municipalitatea ploieşteană - cu
câte 35 la sută din fonduri.
Ex nderea traseelor din Ploieş către comunele
învecinate este un proiect care a mai fost iniţiat în
două rânduri. Poate a treia oară este cu noroc!
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“Regim nou” pentru chetele sociale
Guvernul a modificat din nou
normele privind s mularea parcipării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii
defavorizate.
*
Conform ul melor proceduri,
s-au eliminat restricţiile referitoare la vârsta par cipanţilor,

care limitau accesul în program
atât al copiilor sub vârsta de 3
ani, cât şi al celor peste 6 ani care
sunt înscrişi la grădiniţă, precum
şi al copiilor cu dizabilităţi şi/sau
dificultăţi de învăţare care pot
con nua procesul educaţional în
învăţământul preşcolar pănă la
împlinirea vârstei de 8 ani.
În privinţa condiţiilor de aplicare,
actul norma v prevede
ex nderea
perioadei de acordare a s mulentului educaţional, incluzând perioada
vacanţelor “intra”
şi “inter” semestri-

Ziua Copilului va fi zi
nelucrătoare pentru toţi românii
Începând de anul viitor, românii vor avea încă o zi liberă. Parlamentul a adoptat în unanimitate legea prin care ziua de 1 iunie, Ziua
Copilului, va fi zi liberă nelucrătoare pentru toți românii.
Potrivit celor care au promovat acest text de lege (mai mulți parlamentari PSD și PNL), iniţia va este oportună, întrucât de Ziua Copilului în majoritatea grădinițelor și școlilor primare sunt organizate
spectacole, însă fiind o zi de lucru părinții sunt nevoiți să își ia concediu pentru a putea asista la aceste evenimente. “Lipsa părinților
din cadrul acestor evenimente are implicații psihologice nega ve în
dezvoltarea copiilor. În afara dorinței de a-i face mândri și de a primi aprecierea părinților, copiii au nevoie de susținere în cadrul evenimentelor unde performează, evenimente care au o încărcătură
emoțională ridicată și reprezintă o sursă de stres pentru ei” - se
arată în expunerea de mo ve a proiectului.
Într-un sondaj realizat de Gallup, aproape jumătate din copiii
românilor ches onaţi pe
acest subiect au răspuns că
stau împreună cu părinții
în medie o oră pe zi dintr-o
săptămână.
Mai mult, în mpul petrecut împreună, copiii și
părinții comunică foarte
puțin și interacționează la
nivel superficial.
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ale şi a zilelor libere legale, precum şi intervalul din “săptămâna
al el”. Pentru a beneficia de acest drept, reprezentantul copilului trebuie să depună la Primăria Păuleş o cerere însoţită de
acte doveditoare privind veniturile şi membrii familiei. La stabilirea venitului, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi
neimpozabile prevăzute în Codul
fiscal, pe care membrii familiei
le-au realizat în luna anterioară
depunerii cererii (limita pentru
care se acordă chetul este un
venit de 284 lei/membru de familie). Acordarea s mulentelor
este condiţionată de frecvenţa
regulată la grădiniţă a copilului.

Bonul de masă crește
de la 9,57, la 15 lei

În cursul lunii octombrie, Camera Deputaţilor a adoptat o
lege privind modificarea valorii
chetelor de masă de la 9,57
lei, cât este în prezent, la 15 lei.
Prin această majorare se a nge
echivalentul real al unei mese
calde de prânz pentru un salariat.
Principalii beneficiari ai acestei măsuri sunt angajaţii cu un
salariu minim pe economie, adică
peste 1,1 milioane de salariaţi
din mediul privat. De reţinut că
legea nu îl obligă pe angajator să
crească valoarea bonurilor, acest
lucru fiind opţional!
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CS Păuleş a ajuns campioana...
egalurilor!

Dar şi a meciurilor spectaculoase, păuleştenii
terminând la egalitate - scor 4 la 4 - două etape la
rând: jocul cu CSO Plopeni (în deplasare) şi cel de
acasă, cu CSO Vălenii de Munte. Eroul a fost şi de
data aceasta Andrei Ciobanu, golgheterul nostru
realizând câte un hat-trick în ambele par de!
De-a dreptul incredibil, Ciobanu a reuşit şi performanţa de a înscrie ul mul gol în ul mul minut
din jocurile amin te (la Plopeni, a marcat în minutele 45, 70 şi 90, iar în meciul cu CSO Văleni în
minutele 2, 75 şi iarăşi 90!).
În ul mele etape, băieţii noştri nu şi-au dezminţit

predilecţia pentru remize, reuşind
doar un 1-1 cu CS Blejoi pe teren
propriu (într-un meci pe care l-a
dominat şi cu un arbitraj potrivnic)
şi încă un egal (2-2) la Brebu, într-o
par dă în care CS Păuleş a condus pe tabela de scor de fiecare
dată.
Cu un meci mai puţin (restanţa
de la Cornu), elevii antrenaţi de Iulius Mărgărit ocupă doar locul 11
(din 16) în clasament. Prea puţin,
ar spune unii, după eventul obţinut
ediţia trecută, dar oarecum de aşteptat, după cum
recunoştea tehnicianul Păuleş ului, aflat de şase
ani la cârma echipei: “După câte s-au întâmplat
în această vară, era greu să repetăm parcursul
excepţional pe care l-am reuşit anul trecut.”
Este foarte adevărat, echipa noastră a avut şi
un program mai încărcat decât celelalte colege din
campionat, fiind angajată în etapele superioare ale
Cupei României. Cu toate acestea, jucătorii sunt
op miş : ul mele patru etape din tur le sunt accesibile (CS Păuleş va juca în compania ul melor
trei clasate) şi pot obţine maximum de puncte.

Societatea AGRO-SERVIS Păuleş - “în lichidare”
CONVOCATOR

Subsemnaţii Gheorghe Maria şi Supiala Rodica, în calitate de lichidatori ai societăţii AGRO-SERVIS, numiţi
prin Sen nţa Civilă nr. 9944/2010, pronunţată de Judecătoria Ploieş în dosarul nr. 10165/281/2010,
în temeiul Legii nr. 36/1991 şi al Statutului Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaţilor societăţii agricole AGRO-SERVIS Păuleş , cu sediul în Comuna Păuleş , Judeţul Prahova,
înregistrată în Registrul Special al Societăţilor Agricole pe anul 1991, la poziţia nr. 5/1991, societate
dizolvată prin Sen nţa nr. 9944/2010 pronunţată de Judecătoria Ploieş în dosarul nr. 10165/281/2010,
la data de 28.11.2016, ora 10.00, la sediul acesteia, cu următoarea ordine de zi:
1. Se supune aprobării asociaţilor Raportul de evaluare a imobilului proprietatea societăţii agricole
AGRO-SERVIS Păuleş , compus din teren în suprafaţă de 1.580 mp şi construcţii situate în intravilanul
Comunei Păuleş , Sat Pauleş , Judeţul Prahova, Tarlaua 11, Parcela Cc 1244/2, având nr. cadastral
2800.
2. Se supune aprobării asociaţilor documentaţia de vânzare privind valorificarea imobilului mai sus
menţionat şi modalitatea de vânzare, cea propusă de lichidatori fiind vânzarea la licitaţie publică.
Dacă la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară nu va fi statutară, şedinţa se revocă pentru data de 29.11.2016,ora 10.00, în aceleaşi condiţii (loc de desfăşurare, oră, ordine de zi).
Lichidatori
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Sondaje și calcule electorale
Sondajele de opinie publicate în ul mele zile surprind o
situație favorabilă pe moment
PSD și aliaților săi. Una dintre aceste inves gații, prezentate de
Nicușor Dan, liderul USR (Uniunea Salvaţi România), dezvăluie
un avans foarte mare al socialdemocraților, care ar avea 45%
din intențiile de vor, fiind urmați
de liberali cu 25 la sută, de USR
10%, ALDE cu 7 procente, UDMR
5%, PMP 4 la sută și PRU (Par dul
România Unită) - 1%.
Sondajul realizat de KANTAR
TNS România a fost comandat
de USR și realizat prin telefon în
luna septembrie.
Par dul Național Liberal a comandat la rândul său un sondaj
care oferă o imagine asemănătoare: PSD ar obține mult mai

puțin, dar s-ar plasa totuși pe
primul loc cu 38%, PNL ar avea
30 la sută, USR 9%, ALDE 5,5% și
PMP 4%. Sondajul a fost realizat
tot în prima lună de toamnă.
În ciuda diferențelor nefiresc
de mari între procentele pe care
le-ar obține PSD și PNL, ierarhia
par delor este aceeași, ceea ce

înseamnă că, măcar din acest
punct de vedere, cele două sondaje ar putea corespunde realității. O altă observație este că
USR - formaţiune poli că nou
înfiinţată - se afla pe locul al
treilea cu 9-10 la sută (rezultat
aproape iden c în cele două
sondaje).

Alegerile parlamentare, pe înţelesul tuturor
La alegerile parlamentare programate pe 11 decembrie, votul va fi din nou pe liste de par d. Astfel, numărul de parlamentari se va reduce faţă de
cel din 2012, când a fost în vigoare votul uninominal. Normele de reprezentare sunt de un deputat
la fiecare 73.000 de locuitori şi de un senator la
fiecare 168.000 de locuitori.
Această normă înseamnă un număr total de 466
de aleşi (destul de apropiat de cel din 2008), faţă
de 588 (!) câţi au fost aleşi în 2012, dar mult mai
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mare în raport cu ceea ce românii au cerut şi au votat masiv la referendumul din 2009 - un parlament
cu doar 300 de locuri.
Se păstrează pragul electoral de 5%, iar pentru
alianţe se adaugă 3 la sută pentru al doilea par d
intrat în alianţă şi câte un procent pentru următoarele, fără a se putea depăşi 10%.
Pe înţelesul tuturor, pragul electoral reprezintă
numărul minim necesar de voturi valabil exprimate
pentru reprezentarea parlamentară care este calculat după cum urmează:
- pentru par de, 5% din totalul voturilor valabil
exprimate la nivel naţional sau 20 la sută din voturile valabil exprimate în cel puţin patru circumscripţii
electorale pentru toţi compe torii electorali;
- în cazul alianţelor poli ce şi alianţelor electorale, la pragul de 5% se adaugă, pentru al doilea
membru al alianţei, 3 la sută din voturile valabil
exprimate pe întreaga ţară şi, pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, câte un singur procent din voturile valabil exprimate în toate
circumscripţiile electorale, fără a se putea depăşi
10% din aceste voturi.
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Promis în 2014, realizat în 2016
Promisă în 2014 la vizita pe
care fostul premier Victor Ponta a
făcut-o la Păuleş , Sala de sport
construită din fondurile Companiei Naţionale de Inves ţii este
aproape gata. În aceste zile, constructorul mai lucrează doar la exterior, pentru asfaltarea parcărilor
şi a căilor de acces, precum şi la
amenajarea terenului din jurul
sălii, prin plantarea de pomi şi gazonare.
Autorităţile locale se gândesc deja la inaugurarea inves ţiei, una dintre variante fiind organizarea unor compe ţii spor ve pentru neri în
preajma sărbătorilor de iarnă.
Până atunci, Primăria Păuleş pregăteşte o altă
surpriză: un nou proiect care va întregi complexul
spor v din Pădurea Păuleş . “Vom con nua să
inves m în sport, pentru că sportul înseamnă
sănătate. În curând, veţi vedea lângă Sală şi un
bazin de înot” - a spus primarul Sandu Tudor.

Credincioşii din Găgeni
au sărbătorit hramul bisericii

Pentru comunitatea
ortodoxă din
satul Găgeni,
luna octombrie este plină
de semnificaţii
creş ne.
În fiecare
an, biserica din
vatra satului
îmbracă haine
de sărbătoare,
pentru a cins pe ocro toarea sfântului lăcaş - Sfânta Cuvioasă Parascheva (biserica
mai poartă şi hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi
Gavriil).
O sărbătoare aleasă, slujită cu har de preoţii din
vatra satului. Credincioşii au primit cu smerenie
sfânta liturghie, fiind măcar şi pentru câteva clipe
aproape cu sufletul de cuvântul Domnului şi departe de ispitele mondenităţii.

Ziua Armatei Române,
fără veterani
O sărbătoare de suflet, un moment în care ne
aducem aminte de cei care au plă t cu sânge viaţa
noastră de astăzi... 25 octombrie - Ziua Armatei - a
fost marcată cum se cuvine la Păuleş . Depunerea
de coroane la monument, acordul imnului, slujba de pomenire a celor căzuţi la datorie, defilarea
soldaţilor din unitatea de la Păuleş ...
Anul acesta, sărbătoarea a fost însă cumva
tristă... Eram obișnuiţi ca la Monumentul Eroilor
să-i avem alături pe cei care au lăsat pe câmpuri
însângerate amin rea nereţii lor. Erau veteranii
cu ochii înlăcrimaţi, care povesteau de grozăviile
acelor vremuri. Acum, nu i-am mai văzut...

