Mormânt de 5000 de ani, descoperit la Păuleş
Rămăşiţele umane au fost scoase la lumina zilei după ce un inves tor
a solicitat cercetarea unui teren cu încărcătură arheologică. În mpul
săpăturilor, arheologii au mai descoperit vase din lut, o secure din cupru, mărgele din scoică şi un cercel, toate datând din epoca bronzului.
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ESZ a lăsat Păuleş ul
fără apă la robinet
O avarie majoră la magistrala care alimentează mai multe
localităţi din Prahova a lăsat fără apă potabilă aproape
6.000 de gospodării.
Timp de trei zile, până
la finalizarea reparaţiilor,
în Păuleş , Plopeni şi
unele zone din
Băicoi şi Dumbrăveş
alimentarea cu apă
s-a realizat din cisternele
ISU Prahova.
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200 de candidaţi pentru
16 locuri în
Parlament
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INVESTIŢII

După reabilitare, str. Butereş
arată ca un drum... judeţean!
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O seară magică
de Sf. Nicolae!
La Mulţi Ani!

Primăria şi Consiliul Local Păuleş
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Pe 1 serbăm Ziua Naţională,
pe 5 aprindem “instalaţia”
Păuleştenii vor intra în atmosfera sărbătorilor de
iarnă de 1 Decembrie, când autorităţile vă aşteaptă
la Monumentul Eroilor din Parcul cu Castani pentru a cins împreună Ziua tuturor Românilor şi va
con nua în seara zilei de 5 decembrie, prin aprinderea tradiţionalului iluminat stradal fes v care
precede sfânta sărbătoare a Crăciunului.

administraţie

Agenda legislativă
a Consiliului Local
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Clubul Sportiv Păuleşti
a unor bunuri, proprietate publică, în vederea desfăşurării activităţii

[...] Având în vedere prevederile art. 21, lit. a)
din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 şi
art. 78 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi
sportului,
În temeiul art. 36, alin. (5), lit. a), 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 transmiterea în administrare
către Clubul Spor v Păuleş a imobilelor clădiri şi
terenuri, proprietate publică a Comunei Păuleş ,
având caracteris cile prevăzute în Anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Darea în administrare a bunurilor imobile
precizate la art. 1 se va face pe bază de contract de
dare în administrare ce se va încheia de către Comuna Păuleş - prin Primar, şi Clubul Spor v Păuleş - prin Preşedinte, ca ins tuţie publică înfiinţată în subordinea Consiliului Local Păuleş .
Art. 3 Se aprobă contractul de dare în administrare prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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. 4 Dreptul de administrare încetează o dată
cu încetarea dreptului de proprietate publică sau
prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă
interesul public o impune, de organul care l-a cons tuit.
Art. 5 Se împuterniceşte dl Primar Sandu Tudor,
să semneze contractul de dare în administrare şi
actele adiţionale ulterioare din partea Comunei
Păuleş .
Art. 6 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către Compar mentul Achiziţii publice,
Biroul Buget-finanţe şi comunicate celor interesaţi,
de Secretarul 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 solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public
al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public
al Comunei Păuleşti şi administrarea Consiliului Local al Comunei Păuleşti
[...] Luând în considerare Decizia nr. 43/1970
privind transmiterea fără plată în administrarea UM
0332 Prahova de la Consiliul Popular al Comunei
Păuleş a unui teren în suprafaţă de 688 mp,
Ţinând seama de adresa nr. 80662/2015 a Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova,
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 (1) Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului format din teren în suprafaţă de 688 mp şi
construcţie - Sediu Poliţie, în suprafaţă construită
de 87 mp, din domeniul public al Statului Român
şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în
domeniul public al Comunei Păuleş şi administrarea Consiliului Local al Comunei Păuleş .
(2) Imobilul se solicită în vederea realizării unui

obiec v de interes public.
Art. 2 Comuna Păuleş se obligă să pună la dispoziţie, pe perioadă nedeterminată, un alt imobil,
cu des naţia Sediu Poliţie.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse
la îndeplinire de către Primarul Comunei Păuleş
şi comunicate celor interesaţi de către Secretarul
comunei.
Iniţiator
Avizat favorabil
Primar,
Secretar,
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi
aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare
[...] Având în vedere art. 1 din Legea nr. 99/2014
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului
de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2016, se
ins tuie în raza administra v-teritorială a Comunei
Păuleş , taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de
deşeuri individuali, fără contract de prestări servicii publice de salubrizare, încheiate cu operatorul
acestor servicii publice.
Art. 2 Cuantumul taxei speciale de salubrizare în
cazul persoanelor fizice fără contract este de 7 lei/
persoană/lună, iar pentru persoanele juridice fără
contract este egală cu 200 lei/mc, reprezentând
contravaloarea serviciilor de colectare, transport
şi depozitare a 3 mc de deşeuri/lună.
Art. 3 Operatorul serviciilor de salubritate, împreună cu Biroul Buget-finanţe din cadrul Primăriei
Comunei Păuleş vor ţine la zi evidenţa tuturor u -
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lizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.
Art. 4 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea
şi aplicarea taxei speciale de salubrizare, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare,
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoş nţă
publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 7 Împotriva acestei hotărâri, persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile
de la aducerea la cunoş nţă publică.
Art. 8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse
la îndeplinire de către operatorul serviciului public de salubritate desemnat prin licitaţie şi Biroul
Buget-finanţe din cadrul Primăriei Comunei Păuleş şi comunicate celor interesaţi de către Secretarul comunei.
Iniţiator
Avizat favorabil
Primar,
Secretar,
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA
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social

ESZ a lăsat Păuleş ul
fără apă la robinet
22 spre 23 noiembrie, puţin după ora 1.
Pe Platoul Dumbrăveş ,
o bubuitură puternică sparge liniştea nopţii.
Imediat, un imens jet de apă
ţâşneşte ca un gheizer
până la înălţimea de 50 de metri.

Avaria de pe tronsonul de aducţiune Dumbrăveş - Movila
Vulpii a întrerupt alimentarea
cu apă în aproape 6.000 de case
din localităţile Plopeni, Păuleş ,
Dumbrăveş şi Băicoi, până pe
26 noiembrie.
De reţinut, pe 16 noiembrie,
la aceeaşi magistrală, s-a înregistrat prima avarie care a lăsat
fără apă aceleaşi gospodării... Să
fi fost o reparaţie de mântuială,
care a ţinut doar o săptămână?

de trei zile!... Sunt curios dacă
vreun şef o să fie sancţionat sau
demis!?”
Spirite încinse şi la Găgeni. Oamenii erau supăraţi că nu au fost
anunţaţi din mp că se opreşte
apa pentru a-şi face rezerve.
“Criza” a fost amplificată şi de
întreruperea (de data aceasta,
programată şi anunţată din mp)
gazelor: “Dom’le, s-au tâmpit şi
ăş a de la gaze! Acum i-a găsit
să facă revizie, când s-a anunţat
vreme rece? Ce au păzit până
acum? Noi, care avem centrală
CÂTĂ INCOMPETENŢĂ!
EU NU AM APĂ DE TREI ZILE! pe gaze, cu ce ne încălzim caPăuleştenii s-au arătat extrem sele?”
Probleme deosebite au fost şi
de revoltaţi în urma incidentului. “Nu este prima dată când în unităţile de învăţământ, unde
rămânem fără apă la robinet a spus nervos un cetăţean care
a venit să-şi umple 5 bidoane la
maşina de pompieri - şi nu înţeleg
de ce nu se iau măsuri”, în mp
ce o bătrână parcă se scuza că
ia apă: “Maică, eu am o pensie
mică, nu pot să cumpăr apă de
la magazin...” Un alt păuleştean,
nou venit în comună, a comentat la fel de sec situaţia - “Câtă
incompetenţă! Eu nu am apă
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lipsa apei s-a resimţit acut. Şi,
cum de la robinet n-a curs nici
o picătură, soluţia de rezervă a
fost... şerveţelul umed.
AVARIA ESTE
DOAR ÎNCEPUTUL...
Tronsonul de aducţiune Dumbrăveş - Movila Vulpii, unde au
apărut cele două avarii majore
din ul ma decadă a lunii noiembrie, este administrat de societatea Exploatare Sistem Zonal
(ESZ) Prahova. Compania a fost
înfiinţată în urmă cu 10 ani şi are
drept obiect principal de ac vitate captarea, tratarea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia
apei. Prac c, ESZ este principalul
operator din piaţă în condiţiile
în care produce
apă potabilă pentru
84% din populaţia
judeţului.
Un salariat al
companiei ne-a declarat, sub protecţia
anonimatului,
că
magistrala are o
vechime de 50 de
ani şi că as el de accidente se vor repe-
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social
ta în viitorul apropiat: “Avaria
asta e doar începutul. Nimeni nu
a băgat un ban în modernizarea
reţelei de apă. Nu există nici un
fel de strategie în gospodărirea
apelor. Problema celor din conducere e că la Păuleş trăiesc
oameni grei. Dacă-i tot deranjezi şi nu dai apă, s-ar putea să
te caute cineva de sănătate...”
COMANDAMENT
DE URGENŢĂ
LA PRIMĂRIA PĂULEŞTI
Începând din dimineaţa zilei de
23 noiembrie, telefonul Primăriei
Păuleş a sunat con nuu.
“Lumea întreba ce se întâmplă
şi când se va da drumul la apă
- spune primarul Sandu Tudor.
Din aceeaşi zi, după ora 17.00,
oamenii au devenit mai nervoşi.
La acel moment nu aveam decât
informaţia că la Dumbrăveş a
avut loc o avarie majoră şi că
reparaţiile vor dura în jur de
două zile. Am luat legătura cu
cei de la Consiliul Judeţean, cu
Prefectura Prahova, pentru a
solicita sprijin, şi pe 24 noiembrie s-a reunit un comitet de
urgenţă. Am cerut ca pe toată

perioada avariei să se
asigure apă potabilă
în Păuleş şi cei de la
ISU au trimis două cisterne, fiecare cu câte
5.000 de litri de apă
potabilă.
Eu nu pot decât să
le mulţumesc pompierilor pentru că au
sărit să ne ajute.”
RECLAMAŢII,
LA OPERATORUL PAMA
Lipsa apei de la robinet putea
fi totuşi suplinită din alte surse. În
zona “Intex” există un puţ autorizat (proprietar PETROCONSULT)
de unde s-ar fi putut alimenta cel
puţin Păuleş i Noi şi unele carere noi din satul Păuleş .
Din mo ve care ne scapă, firma care prin contract aduce apă
în casele păuleştenilor - PAMA, a
preferat să... aştepte reparaţia avariei! Autorităţile sunt nemulţumite şi de faptul că PAMA nu a
anunţat clienţii de întreruperea
apei, din poartă în poartă, aşa
cum o fac alţi prestatori de servicii, deşi avea obligaţia să o facă.
Mai mult, tot Primăria s-a în-

grijit de a aduce apă cu cisterna
în comună, plă nd şi analizele
microbiologice. “Înţeleg nemulţumirea oamenilor. Dacă sunt
dezamăgiţi de serviciile oferite
de PAMA, pot face reclamaţie
fie la OPC, fie la Primărie” - a
mai precizat edilul.
PUŢURILE ŞI POMPELE SOLUŢIA DE REZERVĂ
Pe plan local, singura soluţie la
incidentele de pe magistrală este
asigurarea alimentării cu apă din
surse proprii.
În ul mii ani, s-a inves t masiv
în acest proiect, atât prin forarea
de noi puţuri, cât şi prin construirea de rezervoare şi grupuri de
pompe. Inves ţiile vor deveni
însă operaţionale din 2017.

Iresponsabilitate şi lipsă totală de transparenţă
În urma avariei de la magistrala de apă, aproxima v 6.000 de prahoveni au rămas fără apă în casă
mai bine de două zile.
În tot acest mp, societatea Exploatare Sistem
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Zonal Prahova nu a prezentat nici un comunicat de
presă sau un anunţ public prin care să informeze
publicul despre natura şi cauzele accidentului,
ce măsuri se impun şi perioada de întrerupere a
apei. Singura corespondenţă a fost cu autorităţile
judeţene şi operatorii serviciului public de alimentare cu apă, informare care a avut loc la cel puţin
5-6 ore de la producerea avariei (vezi facsimil)! O
neglijenţă incalificabilă pentru că lipsa informaţiei
corecte poate conduce la apariţia focarelor de
infecţie.
În lipsa acestor date, InfoPĂULEŞTI vă recomandă
să nu folosiţi apa în scop potabil imediat după
pornire. Preven v, în următoarele trei zile de
la reluarea serviciului de alimentare cu apă, vă
sfătuim să fierbeţi apa mp de 10 minute înainte
de a o consuma.
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tradiţii

Surprize pentru... Moş N
curând Moş Nicolae urmează
să le aducă daruri în ghetuţele
frumos aşezate în faţa uşii: “Le
spălăm înainte, ca să-i placă
Moşului şi suntem cuminţi, ca să
primim mai multe cadouri!”

În noaptea de 5 spre 6 decembrie se spune că Moş Nicolae vine la geamuri şi vede copiii care dorm şi sunt cuminţi,
lăsându-le în ghetuţe dulciuri şi
alte daruri, însă tot el este acela
care-i pedepseşte pe cei leneşi şi
neascultători. Povestea darurilor
împărţite în această noapte începe din vechime...
Se spune că însuşi Sfântul Nicolae a ajutat trei fete
sărmane din oraşul său, aducându-le dar de zestre, noaptea, fără
a fi văzut. Tatăl lor plănuia să-şi
vândă fetele, crezând că astfel se va îmbogăţi. Plânsetele şi
rugăminţile fiicelor sale nu l-au
în-duplecat pe bătrânul cu suflet
negru. Sfântul Nicolae a aflat de
nenorocirea ce se petrecea nu
departe de locuinţa sa. Noaptea,
pe furiş, el a aruncat o pungă
plină cu galbeni în camera fetei
celei mai mari. As el ea a reuşit
să se mărite curând.
La fel a făcut Moşul şi în următorii doi ani, iar sora cea mijlocie şi apoi cea mică au reuşit să
se aşeze la casele lor.
De atunci şi până în zilele noas-
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tre, în fiecare noapte a Sfântului
Nicolae, copiii primesc daruri de
la Moşul.
Luna decembrie este preferata copiilor, deoarece vine cu
două dintre cele mai frumoase
sărbători. Dulciurile, jucăriile şi
darurile frumoase din această
perioadă sunt pregă te de două
personaje îndrăgite pentru cei
mai cuminţi dintre pici.

GHETUŢE MICI,
CADOURI PUŢINE?
N-a fost nevoie de prea multe
provocări, ca cei mici să înceapă
un maraton al imaginaţiei. Moş
Nicolae este fireşte bătrân, dar...
“n-are barbă albă, că e mai tânăr
decât Moş Crăciun”, şi aduce “de
multe ori, la cei care nu ascultă,
băţ sau nuia”, şi “niciodată n-o
să mai primească jucării, pentru
că nu sunt cuminţi!”
Apoi, încearcă să-şi imagineze
dacă “păpuşa Maya, tractorul
uriaş, vaporul, lego-ul maaare,
maşinuţa cu telecomandă, rul,
ouăle de ciocolată, bucătăria
de jucătărie sau bilete în excursia la Râşnov(!)” vor intra în...
ghetuţe?! “Poate ar trebui să punem nişte cizmuliţe mai mari?”
Dilema e rezolvată de Doamna: “Uneori, când darurile sunt
mai mari decât ghetuţele voastre, Moşul le pune şi lângă ele!”
Oﬀf, bine că există o soluţie!
Uşuraţi acum că au trecut de
această mare... “încercare”, picii îmi povestesc cuminţi ce
au învăţat despre tradiţiile de
Crăciun.

PRIMUL PE LISTĂ
ESTE... MOŞ NICOLAE
La grădiniţa din Găgeni, într-o
dimineaţă rece şi ceţoasă (“afară
e ca un lapte, de la chiciură”), atmosfera este totuşi veselă.
Doamna i-a strâns pe prichindei în jurul ei şi le spune povestea lui Moş Nicolae. Cei mai mici
dintre “grădinari” o aud pentru
prima dată şi se minunează la
fiecare frază.
AŞTEPTÂND... RENII,
Bineînţeles, au multe întrebări,
NE RUGĂM SĂ NINGĂ!
la care cei “cu experienţă”, care
În tradiţia românească, Moş
au auzit probabil şi anul trecut
povestea, răspund chiar înaintea Nicolae apare pe un cal alb, care
educatoarei. Indiferent de vârstă semnifică prima zăpadă. Se spuînsă, cu toţii ş u deja că foarte ne că, dacă Moşul îşi scutură
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Nicolae!
barba, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, ninge...
Dar dacă nu ninge? Ei, dar
anul trecut l-au văzut pe Moş! Şiau amin t că s-au şi plimbat cu
sania fermecată a Moşului, trasă
de reni: “Am o poză acasă cu
renii!”, “Nu sunt prea mari, dar
sunt ascultători şi buni”, “Îl ajută
pe Moş să aducă cadourile la
noi, şi sunt fermecaţi că zboară
când nu e zăpadă afară!”.
I-au văzut zburând?
“Păi, noaptea zboară, că se
grăbesc!”
Vedeţi dumneavoastră, există
explicaţii la orice! Şi dacă mai
sunt părinţi sau bunici care încă
au întrebări, mergeţi la grădiniţă
şi veţi fi ajutaţi!

PREGĂTIRI ACASĂ,
PREGĂTIRI LA GRĂDI...
Însă până când se vor apropia de sărbătoarea Crăciunului,
cei mici sunt hotărâţi să se pregătească cum se cuvine să-l primească pe Moş şi pe invitaţii de
la serbare.
Învaţă poezii, cântecele (“şi în
engleză, să ş i!”) şi să danseze...

Bradul va fi împodobit, fireşte, cu
podoabele create chiar de ei, la
atelierele de lucru.
Doamna are grijă să-i înveţe
cum se confecţionează beteala,
globuleţele ori steluţele...
Iar ca materii prime au “lucruri fermecate”: acuarele “pentru
degeţele” sau “praf magic de
zâne”...

Moş Crăciun vine pe...
sky!

Şi în această
iarnă, toţi copiii
de la grădiniţele
şi şcolile din Păuleş se vor bucura de daruri
pregă te special
pentru ei.
Conform tradiţiei împământenite în ul mii 8 ani,
Moş Crăciun vine pe... sky, tocmai din îndepărtata
Laponie, cu ajutorul unui important membru al
comunităţii noastre - Husein Karaman (sau “Dimitri”, numele sub care este cunoscut în tot Păuleş ul
şi nu numai).
Dimitri le-a pregă t copiilor surprize demne de
tolba Moşului (de al el, se pare că sunt chiar “mesagerii” Moşului, pentru că vin înaintea serii de
Crăciun)!
Gestul este unul de suflet şi arată că excelenţa
în afaceri se împleteşte în acest caz cu implicarea
în viaţa comunităţii.
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fiscalitate

Tehnocraţii schimbă din nou Codul fiscal
Măsura de reducere a impozi- făcut din 2016 cel mai avantajos
tului pe dividend de la 16 la 5% an din punct de vedere financiar,
prevăzută în noul Cod fiscal a atât pentru acţionari, cât şi pentru stat, prin sumele încasate.
Dacă
lucrurile
au
mers bine, de ce să nu le
schimbăm - şi-au spus probabil tehnocraţii din guvern. Al el nu ne putem
explica de ce prevederea
din Codul fiscal legiferată
anul trecut se schimbă din

nou. De la 1 ianuarie 2017, impozitul pe dividend va creşte de
la 5 la 10,5 la sută, cota adăugată
urmând să intre în contul CASS
(contribuţia de sănătate)!
De reţinut că, anterior impozitului pe dividend, se plăteşte un
impozit pe profit (prac c, vorbim
de o dublă impozitare) de 3%
pentru o cifră de afaceri a companiei de până la 65.000 de euro
şi de 16 la sută, când se depăşeşte
acest “plafon”.

Ce riş dacă laşi casa în ruină
şi terenul nelucrat?
Potrivit noului Cod Fiscal, pentru casele
și terenurile neîngrijite situate în intravilan,
se poate majora impozitul cu până la 500%!
Potrivit legii, sunt considerate neîngrijite, “clădirile aflate în stare avansată de degradare, stare
de paragină, insalubre, faţade nereparate, necurăţate, netencuite, nezugrăvite, cu geamuri sparte
sau alte situaţii de asemenea natură”. Terenurile
neîngrijite sunt cele “lăsate în stare de paragină,
acoperite de buruieni, părăsite, abandonate, insalubre, prin neefectuarea curăţeniei în curţi, neîntreţinerea și nerepararea împrejmuirilor sau alte
situaţii de asemenea natură”.
AVERTIZARE PREALABILĂ
Înainte de a majora impozitul pe casă sau teren,
primăria va iden fica şi evalua clădirea/terenul, iar
proprietarul va fi somat ca, pe parcursul anului fiscal în care s-a constatat starea clădirii sau terenului, să se efectueze lucrările de întreţinere și îngrijire necesare.
Dacă pe parcursul anului respec v proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somaţiei, se
încheie un proces-verbal de conformitate și impozitul nu va mai fi majorat. Dacă, dimpotrivă, se
constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de
întreţinere, se va încheia o notă de constatare în
care va fi consemnată menţinerea imobilului în
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categoria celor considerate ca fiind neîngrijite.
În acest caz, la sesizarea compar mentului de
specialitate, primarul va propune şi Consiliul local
va decide prin hotărâre majorarea impozitului pentru imobilul respec v cu până la maximum 500%.
IMPOZIT MAJORAT ȘI PENTRU
TERENUL AGRICOL NELUCRAT
Dacă deții teren agricol, în extravilan sau în intravilan, trebuie să ș i că și pentru acesta, dacă
e nelucrat mp de 2 ani consecu v, Consiliul local Păuleş îți poate majora impozitul cu până la
500%. Măsura se aplică începând cu al treilea an,
în condițiile stabilite prin hotărâre a aleşilor locali.
Potrivit HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal,
“terenul agricol corespunde încadrării ca nelucrat
dacă, în fapt, nu este u lizat/exploatat/lucrat și
întreţinut, potrivit categoriei de folosinţă cu care
figurează înregistrat în registrul agricol”.

InfoPĂULEŞTI

mediu

Gunoiul menajer se strânge cu
ROSAL sau...

Aşa cum vă informam în numerele trecute
ale InfoPĂULEŞTI, noul operator desemnat
pentru ac vitatea de colectare, transport şi
transfer ale deşeurilor din comuna noastră
este ROSAL GRUP. Contractul este valabil pe
o perioadă de 8 ani şi include o clauză pentru o “perioadă de mobilizare”, care nu poate
depăşi 60 de zile. În aceste două luni, firma de
salubritate are obligaţia de a semna contracte
cu fiecare gospodărie sau agent economic din
comună.
“Campania de semnături” se află deja în derulare. Prin urmare, să nu fiţi surprinşi dacă veţi fi
vizitaţi acasă de reprezentanţii companiei. “ROSAL
va contacta fiecare proprietar din comună în vederea semnării contractului pentru ridicarea gunoiului menajer - au precizat oficialităţile. Tarifele
sunt modice, pentru primul an de contract se va
percepe un preţ de 3,20 lei/membru de familie/
lună, ceea ce înseamnă mai puţin de 10 lei pentru

o familie compusă din trei persoane.”
Important de reţinut: la încheierea contractului,
trebuie declarat numărul real al membrilor familiei care locuiesc în gospodărie, care va fi verificat
ulterior din baza de date a evidenţei populaţiei.
Atenţie: refuzul de a încheia contractul de salubritate va atrage după sine sancţiuni!
Reamin m, în afara serviciului de colectare,
transport şi transfer ale deşeurilor, ROSAL va asigura gratuit (la cerere) şi pubele de gunoi pentru
gospodăriile care nu au un as el de container.

... cu Taxa specială de salubritate!
Primăria Păuleş a publicat pe site-ul propriu,
pentru consultare, Regulamentul de aplicare
a unei taxe speciale de salubrizare,
conform căruia păuleştenii care stau la casă și
nu au contract cu ROSAL GRUP o vor plă de la
1 ianuarie 2017, conform Legii nr. 99/2014
pentru modificarea şi completarea
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor.
Plecând de la premisa că fiecare om “produce” deşeuri, dar şi
de la realitatea că unele persoane
nu sunt în relaţii contractuale
cu operatorul de salubritate şi
beneficiază în mod fraudulos de
aceleaşi servicii pe care cetăţenii
cu spirit civic şi respect pentru
lege şi comunitate le plătesc,
administraţia locală a pus în dezbatere publică ins tuirea unei
taxe speciale de salubrizare.
“Supertaxa” ar urma să fie
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impusă numai persoanelor fizice
şi juridice care nu au încheiat
contract cu prestatorul serviciilor publice de salubritate, dar şi
celor ale căror contracte au fost
denunţate unilateral de către operator pentru neachitarea serviciilor prestate la ul mul termen
de plată.
Conform propunerii din proiectul de hotărâre, cuantumul “supertaxei” va fi de 7 lei/persoană/
lună pentru persoanele fizice,

respec v, 200 lei/3 mc deşeuri/
lună pentru persoanele juridice,
şi au ca termen limită de plată
datele de 31 mar e şi 30 septembrie (reguli similare plăţii taxelor
pe imobile şi autovehicule către
bugetul local).
Totuși, reprezentanții Primăriei recomandă păuleştenilor să-și
facă contract pentru a nu plă
această taxă și pentru a evita eventualele decizii de impunere ale Biroului de Impozite și Taxe.
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protecţie civilă

Nu lăsaţi trichineloza
să vă strice masa de Crăciun

În tradiţia populară legată de sărbătoarea Crăciunului, la mare cinste se află bucatele preparate
din porcul sacrificat în ziua “de Ignat”, când “carnea e mai fragedă“.
Ritualul tăierii porcului este respectat cu rigoare,
fiind imediat urmat de prepararea în casă a cărnii.
Pentru a evita problemele neplăcute care pot
apărea la consumul bucatelor preparate din porcul
sacrificat, proprietarul are obligaţia să solicite medicului veterinar examinarea cărnii, în special pen-

Parohia Păuleş în sărbătoare
La ceas de sărbătoare pentru
Biserica “Sf. Nicolae”, gândul
nostru de preţuire pentru c torii sfântului lăcaş, pentru toţi
credincioşii şi pentru cei care,
în spiritul tradiţiei româneş ,
poartă numele unuia dintre cei
mai iubiţi sfinţi din istoria Bisericii Ortodoxe.
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tru diagnos cul trichinelozei.
Pentru efectuarea examenului trichineloscopic
se prezintă o probă de maxim 200 grame de carne
din baiera unturii sau din muşchiuleţi (proba va fi
însoţită în mod obligatoriu de elementul de iden ficare - crotaliul, care va fi predat medicului veterinar care examinează carnea).
Atenţie! Potrivit normelor legale, pentru porcii
depistaţi cu trichineloză se acordă despăgubiri, dar
numai dacă animalele sunt iden ficate prin crotaliere şi înregistrate în baza naţională de date. Medicul veterinar arondat zonei va întocmi documentaţia specifică pentru despăgubirea contravalorii de
piaţă, care se efectuează prin DSVSA Prahova.
Trichineloza este o boală ce se transmite de la
animale la om, fiind produsă de un parazit numit
Trichinella Spiralis. Omul se îmbolnăveşte consumând carne infestată de porc, insuficient friptă,
fiartă sau preparată crudă ori afumată. Boala se
manifestă prin febră (38-400), tulburări diges ve
(vărsături, diaree), dureri în muşchi, însoţite de edeme ale feţei (“boala capetelor umflate”).

Ar ficiile şi petardele,
un pericol pentru copii
Folosirea ilegală a produselor pe bază de amestecuri pirotehnice
s-a soldat, nu de puţine ori, cu incidente urmate de accidentarea
persoanelor care le-au folosit, dar şi cu rănirea celor aflate în raza de
acţiune, vic mele fiind atât adulţii, cât mai cu seamă copiii.
În legislaţie este reglementat modul de folosire a ar colelor pirotehnice şi se interzice u lizarea acestora la o distanţă mai mică de 50
m de locuinţele cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de
cele cu peste 4 niveluri, la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile
electrice de înaltă tensiune, de depozitele de combus bili lichizi
sau solizi, de instalaţiile de
gaze, pe drumurile publice,
pe aleile pietonale, dar şi în
spaţii deschise cu aglomerări
de persoane.
Nerespectarea regulilor
se sancţionează cu amendă
de la 3.000 la 6.000 de lei.
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alegeri

200 de candidaţi din Prahova
pentru 16 locuri în Parlament
 Analiș i se așteaptă la o prezență scăzută
la urne din cauza sărbătorilor de iarnă;
 Şi organizarea parlamentarelor separat de
prezidențiale a scăzut interesul alegătorilor;
 Păuleştenii pot vota la orice secţie
din Prahova, dar nu şi din afara judeţului;
 Autorităţile locale au menţinut
secţiile de votare de la alegerile locale.
Potrivit ul melor sondaje, principalele par de poli ce au înregistrat un uşor recul în intenţia
de vot faţă de raportările din luna
septembrie. PSD ar obţine 38%,
PNL 27 la sută, în mp ce USR a
crescut la 12 procente. ALDE ar
a nge şi el “pragul” de intrare în
Parlament, iar PMP şi UDMR ar
face şi ele 5%, dar cu emoţii.
Sunt însă şi unele cercetări sociologice (Kantar TNS este doar unul dintre ele) care prefigurează
o mare surpriză, cu USR (19%)
înaintea PNL (18 la sută) în preferinţele românilor. Greu de crezut şi diferenţe nefiresc de mari
între sondaje... Singura cer tudine este că poli cienii au dezamăgit din nou.
Aşa cum se prefigurează, fără

InfoPĂULEŞTI

redistribuiri, majoritatea ar fi
fragilă în Parlament şi va depinde de par dele
care intră la “limită”.
*
La alegerile din 11 decembrie,
alegătorii vor primi două bule ne
de vot: unul pentru Camera Deputaților și unul pentru Senat.
Nu se votează candidați, cum s-a
întâmplat la scru nul din 2012,
ci liste de par d, cu mai mulți
candidați.
Românii pot să voteze în baza
cărţii/bule nului de iden tate
sau a cărţii de iden tate provizorie, a pașaportului diploma c
sau de serviciu, ori a carnetului
de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

SECŢII DE VOT ÎN PĂULEŞTI
Şcoala “Arh. Toma Socolescu”:
aici votează cetăţenii din Păuleş i
Noi şi din satul Păuleş (cu domiciliul de la nr. 1 la 448);
Căminul Cultural Păuleş : locuitorii satului Păuleş (de la nr.
449 la 1144);
Grădiniţa Cocoşeş : pentru toţi
cetăţenii din acest sat;
Şcoala “Vlad Muşatescu” şi Căminul Cultural Găgeni: locuitorii
din satul Găgeni de la nr. 1 la 455,
respec v, de la nr. 456 la 1051.
Iată care sunt şi primii candidaţi
de la principalele par de:
PSD-Senat: Emanoil Savin, Radu
Oprea, Fabioara Ionescu; Camera
Deputaţilor: Rodica Paraschiv,
Andrei Nicolae, Cornel Nanu;
PNL-Senat: Iulian Dumitrescu,
Virgil Guran, Monica Clinciu; CD:
George Ionescu, Răzvan Prișcă,
Roberta Anastase;
USR-Senat: George Manussi,
Florian Ilie și Magda Trofin; CD:
Dan Rădulescu, Aurel Oprinoiu,
Leonid Țica;
ALDE-Senat: Teodor Meleșcanu,
Constan n Nemeș, Vasile Ardeleanu; CD: Grațiela Gavrilescu,
Andrei Volosevici, Diana Severin.

11

După reabilitare, strada Butăreş
arată ca un drum... judeţean!
Unul dintre cele mai importante drumuri din comună - DC 10A (care face legătura între Păuleş şi Blejoi,
legând un drum naţional de
unul judeţean) - a primit în
luna noiembrie “haine” noi
pe tronsonul de drum care
tranzitează satul Cocoşeş strada Butăreş .
Lucrările (care fac parte
dintr-un program de reabilitare a reţelei de drumuri din
comună pus la punct de administraţia locală) au început
în această vară prin consolidarea malurilor şi amenajarea unor ziduri de sprijin, pentru
ca în ul mele două luni să se
treacă la lărgirea carosabilului
şi realizarea de şanţuri pentru
scurgerea apelor pluviale.
Inves ţia a fost finalizată în
această lună o dată cu turnarea

asfaltului pe toată lungimea străzii - 1,4 km.
Butăreş era cunoscut
ca unul dintre cele mai înguste drumuri, având numeroase porţiuni unde traficul ru er
era limitat doar la un singur sens.

Acum, după modernizarea străzii
şi lărgirea căii de rulare cu mai
mult de un metru, sunt posibile
chiar şi depăşirile.

Alo? Recon? Probleme la recepţie...
cu fonduri de la bugetul de stat, prin
Compania Națională de Inves ții - CNI
(aproxima v 4 milioane lei), mai puţin
u lităţile, care au fost suportate din
bugetul comunei.
Autorităţile locale încearcă să realizeze în această zonă un complex
spor v şi să atragă fonduri tot de la
CNI pentru un bazin de înot.

Programată la sfârșitul lui noiembrie, recepția sălii de
sport construită în Pădurea Păuleș a fost amânată pentru
luna decembrie. Mo vul: comisia de recepţie a găsit mai
multe deficienţe şi a solicitat remedierea lor din fondul de
garanţie cons tuit de constructorul Recon&Doje.
Beneficiarul final al inves ţiei este Primăria Păuleş (aici
își vor desfășura elevii din comună orele de educaţie fizică
şi sport), construcţia şi dotarea sălii fiind finanțate integral

