Info vã ureazã sãrbãtori fericite,
cu sãnãtate ,si bucurii!

Sala de sport intră în patrimoniul comunei
Pe 16 decembrie, Compania Naţională de Inves ţii (CNI) a
semnat recepţia lucrărilor la Sala de sport, urmând ca în 4-5
zile să fie finalizate procedurile legale prin care beneficiarul
final al inves ţiei - Comuna Păuleş - să preia oficial ges unea
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obiec vului.
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ESZ a comis-o din nou!

La trei săptămâni după ce ESZ Prahova a lăsat comuna fără apă,
o nouă avarie majoră la conducta de aducțiune amenință
să strice sărbătorile păuleștenilor. “Se prelungește durata opririi
pe termen
nedeterminat”
- spune
comunicatul ESZ.
Primăria Păuleş
a preluat din rezervă
alimentarea cu apă,
dar nu poate asigura
acest serviciu
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24 din 24 de ore.

14 zile libere în 2017

Zilele libere acordate de către stat în 2017 vor fi
în număr de 14. Salariaţii pot sta acasă în primele
două zile ale anului, pe 24 ianuarie - când sărbătorim Unirea Principatelor Române, de Paşte (16 şi
17 aprilie), de Ziua Internaţională a Muncii - 1 mai
(pică într-o luni) şi a Copilului - 1 iunie (într-o zi de
joi), de Rusalii (4 şi 5 iunie) şi Sf. Maria Mare (marţi,
15 august). În decembrie, putem avea chiar două
“miniconcedii”, cu Sf. Andrei şi Ziua Naţională în
zile de joi şi vineri, în mp ce Crăciunul va pica luni
şi marţi (24-25 decembrie).
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“Idealul nostru e să terminăm
pe primul loc”
- Dorel Popa,
antrenor
Real Cocoşeş
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ALEGERI

Românii au ales poli ca socială

Mândru că sunt românaş!
La Grădiniţa din Păuleş , Hora Unirii, cântecele
patrio ce şi Tâgul de bunătăţi au făcut din 1 Decembrie sărbătoarea pe care o aşteptam. Copiii învaţă cum să prepare bunătăţile
româneş .
Mai târziu,
vor transmite
tradiţiile propriilor copii.
 PAG. 12

administratie
,

Agenda legislativă
a Consiliului Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rec ficarea bugetului local al Comunei Păuleş în luna decembrie 2016

[...] Având în vedere expunerea de mo ve a dlui
Primar Sandu Tudor prin care propune rec ficarea
bugetului local al Comunei Păuleş ,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi completată ulterior,

Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă rec ficarea bugetului local al
Comunei Păuleş şi al Clubului Spor v Păuleş , în
luna decembrie 2016, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Începând cu data prezentei, orice alte
prevederi îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse
la îndeplinire de Biroul Buget-finanţe şi comunicate
celor interesaţi prin grija Secretarului Comunei Păuleş .
Iniţiator
Avizat favorabil
Primar,
Secretar,
Sandu TUDOR
Felicia RĂDUCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
[...] Având în vedere expunerea de mo ve a dlui
Primar Sandu Tudor prin care propune aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2017 la nivelul Primăriei Comunei Păuleş ,
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
Consiliul Local Păuleş
adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2017 la nivelul Primăriei Comunei Păuleş , conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prevederile prezentei hotătâri vor fi duse
la îndeplinire de Compar mentul Resurse umane
din cadrul Primăriei şi comunicată celor interesaţi
prin grija Secretarului Comunei Păuleş
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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Iniţiator
Primar,
Sandu TUDOR

Avizat favorabil
Secretar,
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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actualitate

Impozitele şi
Sala de sport intră
în patrimoniul comunei taxele locale
Povestea în imagini
a sălii de sport

Pe 16 decembrie,
Compania Naţională de
Inves ţii (CNI) a semnat
recepţia lucrărilor
Iulie 2014 la Sala de sport, iar
încep săpăturile la fundaţie
în zilele următoare
vor fi efectuate formalităţile
pentru ca beneficiarul final
al inves ţiei Comuna Păuleş - să preia
ges unea obiec vului.
Proiectul
a prins contur
Aprilie 2015
în aprilie 2014, când premierul de atunci
al României Victor Ponta - aflat într-o
vizită în comuna noastră,
a promis că va sprijini
autorităţile locale pentru
construirea sălii de sport
Februarie 2016 cu fonduri de la
exteriorul este aproape gata
bugetul de stat.
Trei luni mai târziu,
constructorul a început
lucrările.
Valoarea totală a inves ţiei
plă tă de CNI este
de
4 milioane de lei
Decembrie 2016 (aproxima v 900.000 euro),
recepţia construcţiei
Primăria Păuleş plă nd
la rândul ei 700.000 de lei
pentru a “branşa”
sala de sport la u lităţi
(apă, curent electric, gaze
şi canalizare).
Pentru semnalarea unui eveniment de pe raza Comunei Păuleş
care cons tuie o infracţiune sau o abatere de la lege, puteţi telefona
la numerele
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
POLIŢIE
sau dacă cineva este în pericol iminent.
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nu se schimbă

Consiliul local a stabilit că, anul viitor nivelul de impozitare
pentru clădiri, terenuri şi autovehicule rămâne neschimbat.
De asemenea, se vor menţine
şi facilităţile pentru contribuabilii care vor plă până la data de
31 mar e tot impozitul datorat
în 2017.
O noutate pentru sistemul de
impozitare este noua “suprataxă
ecologică” pe care autorităţile o
vor introduce pentru persoanele
fizice/juridice cu domiciliul/sediul în Păuleş care nu au încheiat un contract cu operatorul de
salubritate. As el, autorităţile
vor achita din această taxă factura la ridicarea depozitelor de gunoi neautorizate sau a deşeurilor
aruncate pe domeniul spaţiului
public .
În privinţa programului de
lucru, Primăria Păuleş informează cetăţenii că în perioada
1 - 10 ianuarie 2017 nu se vor
opera încasări pentru taxe, impozite, contravenţii sau alte obligaţii de la persoane fizice sau
juridice.
AGENDA CONSILIULUI LOCAL
(hotărâri, proiecte de hotărâri)
poate fi consultată
şi pe site-ul
www.comunapaules .ro
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interviu

“Ne dorim să ges onăm eficient ba
Fiecare sfârşit de an înseamnă un moment de bilanţ,
dar şi un punct de pornire pentru proiectele viitoare.
Analizăm ceea ce am reuşit faţă de ce ne-am propus,
reflectăm la ceea ce am făcut mai puţin bine
şi cum trebuie corectat.
Cum a fost 2016 în administraţia publică locală
şi care sunt aşteptările de la noul an,
puteţi afla din interviul cu primarul Sandu Tudor.
- Domnule primar, până la debutul lui 2017 ne mai despart
doar câteva zile. Cum aţi caracteriza anul care stă să se încheie?
- Dacă nu ar fi fost an electoral, v-aş fi răspuns că 2016 a fost
bun. Am trecut însă prin două
campanii, cea de la alegerile locale şi acum, parlamentarele, cu
tensiuni şi confruntări care nu
au avut nimic în comun cu libertatea de exprimare şi cu bunul
simţ...
Mai mult, sunt convins că şi
pentru cetăţeanul simplu a fost
prea mult de suportat, darămite
pentru cei implicaţi direct în poli că! Bine că s-a terminat.
- Chiar s-a terminat bine pentru dv şi pentru par dul din care
faceţi parte. Aţi câş gat votul oamenilor şi la un scor care nu lasă
loc de comentarii...
- Eu le mulţumesc încă o dată
păuleştenilor pentru încrederea
acordată şi pentru votul către
PSD. Atuurile noastre au fost seriozitatea şi apropierea faţă de
oameni, faptele şi nu vorbele.
În campanie, nu ne-au preocupat atacurile murdare la adresa contracandidaţilor şi nici intrigile care să ne învrăjbească
unii contra altora. Ne-am expus
programele, am stat de vorbă cu
oamenii, le-am aflat păsurile.
Pe de altă parte, rezultatele
înregistrate la locale şi parla-
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mentare poartă cu
ele un mesaj foarte
clar: cine încearcă
să păcălească poporul va plă !
Mă uit la tot felul de analiş
care se perindă pe la televizor
şi încearcă să ne explice că Cioloş - deşi nu a fost candidat!
- a pierdut alegerile, pentru că
nu s-a prezentat lumea la vot.
Nimic mai fals! Alegerile s-au
pierdut pentru că românii au
văzut diferenţa între realizările
Guvernului Ponta şi cele ale tehnocraţilor.
Este o lecţie pe care noi nu trebuie să o uităm. Aşteptările de la
PSD sunt mari şi oamenii vor să
simtă că lucrurile se schimbă în
bine. S-a strâns cureaua destul!
- De acord cu dv, dar să lăsăm
poli ca şi să trecem la ches unile
administra ve. Cu ce începe Raportul Primarului Sandu Tudor
pe anul 2016?
- Deşi nu a fost primul obiecv urmărit de noi, voi începe
cu o inves ţie în infrastructura
edilitară - forarea celor două
puţuri de apă în satul Găgeni.
De ce, nu mai trebuie să amintesc, după păţania de luna
trecută cu apa de la robinet.
Vreau doar să subliniez că această lucrare a început în primăvară şi că face parte dintr-un
proiect mai amplu prin care se

urmăreşte cons tuirea unei alterna ve la alimentarea cu apă
în comună, în cazul unor avarii
majore la magistrala cu sursa de
la Văleni. Ş m că vor mai fi probleme, conductele ESZ-ului sunt
vechi, tocmai de aceea încercăm
să ne luăm măsuri din mp.
Ce pot să le spun păuleştenilor
este că anul viitor, acest “sistem
tampon”, care în situaţii de avarie are rolul de a asigura apa potabilă în comună pentru 24-48
de ore, va deveni operaţional.
- Cu ce con nuăm?
- Cu “OZN-ul”! Giratoriul suspendat n-a beneficiat de o presă
bună, ba s-a cri cat că nu trebuia construit aici, ba că a fost
prea scump... Banii au fost însă
de la Uniunea Europeană, peste 95 la sută din valoare, pe un
proiect iniţiat de PSD. Astăzi,
păuleştenii circulă pe el şi nu
cred că au mo ve să cri ce.
- Proiectul nu este însă al Primăriei Păuleş ...
- Aşa este, dar să nu uităm cât
am avut noi de tras cu devierea
traficului pe drumurile locale,
prin Cocoşeş ! Dacă reabilitam
strada Butăreş mai devreme,
acum reasfaltam...
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interviu

nul public, în interesul comunităţii”
- La dezvoltarea infrastructurii
edilitare ce ar mai fi de punctat?
- Preocuparea noastră a fost
să direcţionăm inves ţiile în zonele unde încă mai sunt probleme cu reţele de apă, canalizare
şi energie electrică, şi în special
în car erele unde Primăria a
oferit loturi de casă nerilor.
Sprijinim educaţia şi învăţământul, lucrăm şi la imaginea
comunei prin proiectele de arhitectură peisagis că la parcuri,
inves m în sport, pentru că facem performanţă.
Am asfaltat şi drumurile din
perimetrul “Intex”, unde îşi desfăşoară ac vitatea numeroase
companii care plătesc sume importante la bugetul comunei.
Asta este poli ca noastră: încercăm să facem un echilibru,
să dezvoltăm toate satele şi să
ges onăm eficient banul public,
în interesul comunităţii.
- Aţi “plusat” destul la Raport,
să vorbim şi de “minusuri”, pentru că aşa e în viaţă, nu are cum
să curgă numai lapte şi miere...
- Au fost într-adevăr câteva
“provocări”. Pe lângă problema
cu apa, am avut şi nemulţumiri
legate de transportul public de
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persoane.
Le-am transmis celor de
la Consiliul
Judeţean doleanţele păuleştenilor şi
avem promisiunea
că,
într-un viitor nu prea
îndepărtat,
situaţia
se
va îndrepta prin ex nderea
traseelor TCE (nr - fostul RATP)
din Ploieş către comunele din
vecinătate.
O altă dezamăgire a noastră
este întreruperea lucrărilor la
blocurile ANL. Sperăm ca, după
instalarea noului guvern, proiectul să fie reluat.
- Când m-am referit la “minusuri”, aş fi dorit să comentaţi
recentul control al Curţii de Conturi. “Opoziţia” spune că se va
termina rău pentru Primărie...
- Numai cine nu face nimic în
viaţă nu greşeşte! Au fost câteva erori şi la noi, nimeni nu e
perfect, dar nu au fost făcute cu
intenţie. De al el, ca să nu se mai
comenteze pe la colţuri, în prima
şedinţă de consiliu din
ianuarie, voi prezenta
acest raport. Să ne mai
acuze cineva că lipseşte
transparenţa!
- Ce vă doriţi de la
2017?
- Să ducem la bun
sfârşit proiectele dorite
de oameni. Con nuăm
execuţia trotuarelor pe
şoseaua principală, dar
vom intra şi pe drumurile secundare - din DJ 102

până la Biserica Păuleş , vom
ex nde lucrările de regularizare
a apelor pluviale, prin realizarea de şanţuri dalate şi podeţe,
şi vom începe modernizarea reţelei stradale de iluminat public,
prin înlocuirea lămpilor actuale
cu becuri cu led.
Avem însă şi o prioritate: asigurarea unei variante de alimentare cu apă. În primul semestru
din 2017, vom fora încă un puţ
în Păuleş şi vom construi un
nou rezervor de apă în Găgeni.
În paralel, facem demersuri pentru a achiziţiona puţul de apă şi
rezervorul de la IPIP.
O altă inves ţie pe care ne
dorim să o demarăm în 2017 este
grădiniţa cu program prelungit
din satul Păuleş , un proiect
conturat la început de an şcolar,
când mulţi părinţi prezenţi la
fes vitatea de deschidere mi-au
solicitat să ne implicăm pentru
realizarea acestui obiec v.
- Sărbătorile bat la uşă. Ce mesaj transmiteţi oamenilor?
- Le mulţumesc încă o dată
pentru încrederea acordată, dar
şi pentru înţelegere, şi le doresc
ca în noul an să renască speranţele pentru un viitor mai bun şi
mai sigur!
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retrospectiva

2016 - aşa cum
cum a fost scris d

IANUARIE
 Bugetul local a fost votat în
prima şedinţă a Consiliului Local din acest an. Un buget de 3,5

milioane euro, din care aproape
jumătate va intra în programul de
dezvoltare al comunei.  Clinica
ROUA este cea de-a doua unitate spitalicească din domeniul privat care ac vează în Păuleş , după MEDIURG. Ceea ce face din
ROUA perla reţelei spitaliceş din
judeţ este însă secţia de chirurgie plas că, este că şi de microchirurgie reconstruc vă, singura
din Prahova care este dotată cu
bloc operatoriu propriu.
FEBRUARIE
 Un incendiu puternic a distrus
o gospodărie din satul Păuleş ,
lăsând sub cerul liber, în plină
iarnă, o familie. Comunitatea locală reacţionează extraordinar şi

pentru a construi o nouă casă.
 La Sala de sport din Pădurea
Păuleş încep lucrările de finisare
la interior.
MARTIE
 Autorităţile locale au început modernizarea drumurilor
din car erele de loturi pentru
nerele familii, prin balastrare.
Asfaltarea este însă programată
după realizarea reţelelor de u -

lităţi din zonă.  Rămânem tot
în zona infrastructurii ru ere.
Lucrările la giratoriul suspendat
au determinat unii conducători
auto (chiar şi de pe vehicule cu
tonaj greu) să aleagă varianta
de tranzitare a comunei spre
Ploieş , pe ruta Cocoşeş . Pentru a mări siguranţa în trafic, se
montează relan soare şi se interzice circulaţia maşinilor cu
tonaj mare.
APRILIE
 9 aprilie, o zi plină de semnificaţii pentru istoria românilor
(Unirea cu Basarabia). Autorităţile marchează acest eveniment
efectuând prerecepţia giratoriului suspendat, în prezenţa a
400 de primari veniţi de peste
sare în sprijinul sinistraţilor, o- Prut.  A devenit operaţional
ferindu-le adăpost şi materiale sistemul de monitorizare video,

6

inves ţie prin care se urmăreşte
creşterea gradului de siguranţă a
cetăţenilor şi protecţia bunurilor
din patrimoniul comunei.
MAI
 În sfârşit, se circulă pe pasajul
suprateran de la intersecţia DN

1A cu DJ 102. Construcţia - unică
pentru infrastructura ru eră din
România - a început în 2013 şi a
fost finanţată aproape integral
(95% din valoarea proiectului)
din fonduri europene.  Pentru
fotbalul prahovean, 2016 este
anul Păuleş ului. Echipa noastră
şi-a adjudecat tlul de campioană
cu trei etape înainte de final,
după ce a învins pe teren propriu
formaţia AS Tufeni Băicoi (scor
2-0) şi s-a calificat în finala Cupei
României - faza pe judeţ, după ce
a trecut în semifinale de aceeaşi
echipă, de data aceasta cu 7-0!
 În duminica Sfinţilor Constann şi Elena, familia sinistrată în
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retrospectiva

m l-am trăit şi
de InfoPĂULEŞTI
urma incendiului din iarnă se
mută în casă nouă!
IUNIE
 Elevii de la şcolile din comună
cu cele mai bune rezultate, dar şi

ridicat şi anul acesta la înălţimea
aşteptărilor. Tonul petrecerii l-au
dat Zuralia Orchestra, Vali Vijelie,
Nicu Paleru, Compact şi mulţi alţi
ar ş renumiţi.
IULIE
 “Livada cu cireşi”, compe ţie
spor vă iniţiată de concetăţeanul
nostru Adrian Niţu, a atras în
acest an 290 de cicliş amatori
din toată ţara, de trei ori mai mulţi
decât la debutul compe ţiei.
cei merituoşi care provin din faAUGUST
milii cu posibilităţi materiale re-  Vară bogată în inves ţii. La
duse au primit o tabără gratuită Găgeni este finalizat cel de-al
la mare. Proiectul aparţine primarului Sandu Tudor şi promovează
programe educaţionale pentru
copii şi neret.  2016 este un
an excepţional pentru CS Pău-

leş şi pentru toţi suporterii. Echipa fanion a comunei a reuşit
tripla Campionat - Cupă - Baraj, o
performanţă unică în istoria clubului.  “Fes valul cireşelor” s-a
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autorităţilor locale.
OCTOMBRIE
 Elevii şi dascălii de la Şcoala

“Toma T. Socolescu” sărbătoresc
Ziua Şcolii la statuia c torului.
 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.
NOIEMBRIE
 Mormânt de 5000 de ani, descoperit la Păuleş ! Rămăşiţele
umane au fost scoase la lumina
zilei în mpul unor săpături.
Arheologii au mai descoperit
vase din lut, o secure din cupru,
mărgele din scoică şi un cercel,
toate datând din epoca bronzului.  Unul dintre cele mai importante drumuri din comună
- DC 10A (care face legătura între
Păuleş şi Blejoi) - a fost com-

doilea foraj pentru un puţ de
apă, Şcoala “Vlad Muşatescu” s-a
ex ns cu încă un corp de clădire,
iar “Parcul cu Castani” are acum
locuri de parcare şi wi-fi gratuit
pentru internauţi.  Veş bune
şi pentru proprietarii de imobile
din vecinătatea pârâului Strâmba. Autorităţile au dus la bun
sfârşit proiectul de decolmatare
şi regularizare a cursului de apă
pe teritoriul comunei.
SEPTEMBRIE
 Evenimentul dedicat deschiderii anului şcolar a fost şi
anul aceasta un moment plin de
emoţie la Păuleş . Cei mai în- plet modernizat pe tronsonul de
cântaţi au fost bobocii, care au drum care tranzitează satul Coprimit rechizite noi din partea coşeş - strada Butăreş .
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social

ESZ a comis-o din nou!
Magistrala de apă
s-a spart în Găgeni!
În ul mele 5 săptămâni,
Hidroelectrica a anunţat
18 avarii majore la conducte!
Cele mai afectate localităţi
au fost Plopeni, Păuleş ,
Băicoi şi Poiana Câmpina.
Păuleştenii sunt sfătuiţi
să facă provizii de apă
pentru cel puţin două zile!
Primăria poate asigura
în caz de forţă majoră
apă din puţurile forate.
Aşa cum aver zam în numărul
trecut al Info, cele două avarii
înregistrate luna trecută pe magistrala de apă care alimentează
toate gospodăriile de la Plopeni şi
până în Ploieş sunt doar începutul unei lungi serii de as el de incidente, favorizate de vechimea
conductelor - peste 50 de ani.
Inevitabilul s-a produs pe 13
(zi cu ghinion) decembrie, la ora
7.30. În comunicatul companiei
Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, societate care ges onează
conducta şi distribuţia apei, a
anunţat că “datorită producerii
unei avarii în zona Găgeni, alimentarea cu apă din Staţia de
tratare a apei Vălenii de Munte
va fi sistată pentru circa 24 de
ore, pentru remediere”, pentru a se reveni a doua zi cu un
alt anunţ: “Săpătura efectuată
pe 13.12.2016 a arătat o avarie majoră, cu dificultate de intervenţie, fapt pentru care se
prelungeşte durata opririi pe
termen nelimitat. Vă vom ţine
la curent cu evoluţia (involuţia?)
lucrurilor.”
Primăria Păuleş a reacţionat
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rapid şi a preluat în regim de fost livrată cu pauze de 4-6 ore, iar
urgenţă alimentarea cu apă din când a ajuns în gospodăriile oapuţurile forate anul acesta. “Pen- menilor, nu a putut fi consumată
tru 48 de ore, putem face faţă din cauza impurităţilor.
consumului - a precizat primarul
Cum probabilitatea ca aceste
Sandu Tudor - dar reumplerea avarii să se repete este destul
rezervoarelor ne poate forţa să de mare, autorităţile recomandă
impunem unele restricţii, dacă cons tuirea proviziilor de apă,
remedierea avariei la magistrală pentru a se evita neplăcerile şi
se prelungeşte mai multe zile.” disconfortul, mai cu seamă în aDe al el, în satul Găgeni - cel propierea sărbătorilor, când sunt
mai afectat în urma avariei, apa a multe ac vităţi în gospodării.
Profund nemulţumit de lipsa de implicare a operatorului serviciului de furnizare a apei (PAMA Ploieş ) în situaţii de criză, primarul
Sandu Tudor a informat Consiliul Local că va demara procedura de
reziliere a contractului. “Ges onarea acestei perioade a fost un dezastru, iar păuleştenii nu acceptă bătaia de joc!” - a spus edilul.
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“Idealul nostru e să terminăm pe primul loc
şi să avem cupa pe masă”
“Real Rio Cocoşeş este o familie. Meritele
performanţei spor ve nu aparţin antrenorului
sau preşedintelui, ci vin din dăruirea fiecăruia dintre membrii acestei familii”.
Declaraţia aparţine omului care pregăteşte echipa de fotbal a satului Cocoşeş , Dorel Popa.
Dovedeşte modes e, dar şi apropierea de spor vii care joacă în fiecare week-end pentru a obţine
rezultate care să bucure spectatorii şi susţinătorii.
Şi, uneori, nu e simplu... “Facem schimb de ture,
renunţăm la concedii sau deplasări la sfârşit de
săptămână sau la ac vităţi cu familia!”
La final de tur însă, avansul considerabil faţă de
următoarea clasată şi locul de lider fac ca efortul
să merite...
Dorel Popa a jucat fotbal (postul de portar) de
la 12 ani, până la 35. Acum cinci ani, când a primit
propunerea de a antrena aici, strânsese echipa de
la Ștefeș în jurul său. “E adevărat că scoteam bani
din buzunar pentru cheltuielile clubului. Acum, va
afla şi soţia despre asta... La Cocoşeş , am găsit
însă condiţii de Liga A şi, mai important, am găsit
băieţi cu caracter. Acum suntem familia Real Rio
Cocoşeş .”
Din lot fac parte Ştefan Toma, Andrei Sandu,
George Sluca şi Adrian Stoica, toţi din Cocoşeş ,
şi Florin Niculescu, din Păuleş . Ceilalţi băieţi sunt
din zona limitrofă a comunei. Dorel Popa glumeşte:
“Am vrut nişte transferuri de la... Barcelona, dar
ne-am mulţumit cu valorile locale”.
Convocările se fac prin telefon, iar antrenamentul e programat miercurea sau joia. “După încălzire,
avem pregă rea fizică, cam 35-40 de minute, apoi
cea tac că. Uneori, facem chiar pe facebook tac-
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ca!” Sâmbăta
sau duminica, în
zilele de meci,
se intră în teren
prin rotaţie. Şi
fac performanţă
la Superligă. Anul
trecut, au fost
înaintea Băicoiului, Buşteniului şi
Mizilului, echipe
orăşeneş ,
cu
bugete net superioare. Frustrarea Constan n Gheorghe - secretar
şi Dorel Popa - antrenor,
lor s-a văzut şi în
au dus Realul pe locul I
teren, dar şi din
tribună, atunci când asistau la meciurile alor noştri.
“La Dâmbu, am fost urmăriţi din tribună de cei de
la Băcoi. La pauză, gazdele aveau un avans de
două goluri. În repriza a doua însă, am revenit, şi
finalul a fost... 8-2!”
Este un exemplu de rezultat întors în favoarea
alor noştri, prin constanţa jocului şi dăruire. Poate
şi faptul că pa ma nu-şi are locul în metodele de
antrenament îşi spune cuvântul. Modes a este o
dovadă de caracter. Declaraţia lui Dorel Popa de
la finalul turului îi este caracteris că lui şi echipei: “Idealul nostru este să terminăm pe primul
loc returul şi să avem cupa pe masă (nr - echipa
de pe locul I primeşte de la AJF un trofeu pentru
câş garea campionatului)... Restul e bonus!”
Bucuria de joc se vede şi la finalul fiecărei parde, când “ne strângem cu toţii, la o jumătate
de mic şi un sfert de bere”. Atunci se face analiza
meciului şi... se iau împreună hotărârile tac ce
pentru următoarea confruntare.
Sta s ca la finalul lui 2016 arată as el:
- Locul I;
- 10 puncte avans;
- Cea mai bună apărare;
- Cel mai bun portar (Adrian Bica).
Aşadar, 2017 se anunţă un an cu rezultate bune
pentru Cocoşeş . Poate chiar promovarea în Liga
A, unde ar avea ca adversari pe cei de la Păuleş .
Până atunci, le ţin piept celor de la Petrolul 95, Carpaţi Sinaia sau Rapid Mizil. Şi o fac... foarte bine!
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prognoze

Previziuni negre pentru 2017
Anul viitor va fi unul tensionat, în contextul schimbărilor
de pe arena poli că mondială.
Aşa arată previziunile făcute de
BLOOMBERG, care a întocmit lista celor mai pesimiste prognoze
pentru 2017.
Anul viitor, Europa va trece
prin grele încercări. Din cauza
agresiunii Rusiei, Germania ar putea fi nevoită să aleagă între mili-

tarizarea con nentului şi un pact
cu Moscova, pentru împărţirea
sferelor de influență.
Mai mult, Uniunea Europeană
și SUA ar putea recunoaște controlul Kremlinului asupra Ucrainei, Belarusului și Siriei. Totodată, influența par delor proruse
va duce la instabilitate poli că în
țări din estul Europei.
Tot în 2017, UE ar putea
pierde noi membri, după Marea
Britanie. În Olanda, Franța, Italia
și Germania, unde vor avea loc
alegeri, la putere ar putea ajunge
poli cieni cu viziuni separa ste.
Există şi riscul ca spațiul Schengen să dispară.
Înves rea lui Donald Trump în
funcţia de președinte va detona
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butoiul de pulbere pe care stă
SUA. California, centrul mișcării
an -Trump, va încerca să se
desprindă de Statele Unite.
Totodată, o criză economică
similară celei din 2008 va
ameninţa America. Pe plan extern, noul președinte ar putea
începe un război economic împotriva Chinei. Trump va încerca
să scoată țara din NATO și ONU,
iar asta le convine dușmanilor
SUA, care se vor întări economic
și militar.
ROMÂNIA, între criză poli că și
instabilitate economică
Cel mai probabil, creșterea economică va înce ni în 2017 la
aproxima v 3,2% de la un nivel
es mat de 4,5 la sută anul acesta.
S mulul fiscal, foarte generos din
2016, nu va mai putea fi repetat
anul viitor.

Situaţia s-ar putea înrăutăţi
considerabil dacă principalii actori poli ci de pe scena românească, în prim-plan cu preşedintele Iohannis şi liderii PSD
- Liviu Dragnea şi PNL - Raluca
Turcan, nu vor ajunge la un acord privind formarea guvernului. Criza poli că va afecta semnifica v economia şi va alunga
inves torii.
O altă provocare pentru 2017
va fi menţinerea deficitului bugetar la 3% din PIB, în condiţiile în
care veniturile bugetare ar putea

fi afectate de o nouă scădere a
TVA-ului şi a accizelor, iar partea
de cheltuieli a bugetului de stat
resimte constrângerea creşterii
cheltuielilor salariale şi sociale.
Menţinerea sub control a deficitului bugetar s-ar putea face

prin înlocuirea parţială a inves ţiilor locale cu inves ţii finanţate
din fonduri europene, dar România nu a stat niciodată bine la
acest capitol.
Cât despre cursul leului, cotaţia EURO/RON este es mată la
4,50 în medie pe parcursul anului
2017, cu perioade de vola litate
care îl pot împinge spre 4,55 sau
chiar mai mult dacă criza poli că
se va adânci şi va lua forme
agresive, în situaţii de suspendare a preşedintelui sau de alegeri
an cipate.
Rata şomajului s-ar putea
menţine în apropierea nivelului de 6 la sută după scăderea
importantă cunoscută în 2016.

Dincolo de rata şomajului, un
indicator care reacţionează slab
la evoluţiile din economie, am
putea menţiona că numărul de
salariaţi ar putea depăşi nivelul
din 2008, respec v 4,8 milioane.
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Românii au ales poli ca socială
Este surprinzător scorul categoric
pe care PSD l-a obţinut în faţa PNL?
Multă lume acuză şocul,
dar victoria “stângii” era previzibilă.
*
Românii au avut de ales între programele economice şi sociale care
oferă perspec va unui trai mai bun
(PSD şi ALDE) şi ideologia an corupţie
promovată de “dreapta”, o pla ormă
puternic subminată de multe suspiciuni privind fabricarea unor dosare de
către ins tuţiile de forţă, girate de la
Cotroceni, pentru eliminarea unor lideri poli ci.
Nici guvernul “tehnocrat” şi apoli c (pe cine au
crezut că păcălesc spunând că nu se implică în campanie?) nu a adus voturi mai multe, ba dimpotrivă,
s-a văzut clar incompetenţa unor miniştri. În plus,
românii nu au uitat că PDL, par d de care se leagă
cele mai mari scandaluri de corupţie şi sărăcirea
accentuată a populaţiei, şi-a şters “urmele”, ascunzându-se sub man a PNL.
Victoria detaşată obţinută de social-democraţi
nu are însă darul de a lămuri lucrurile în ceea ce
priveşte formarea guvernului. Chiar dacă PSD şi
ALDE au o majoritate confortabilă în Parlament,
preşedintele Iohannis complică situaţia, dând semnale clare că nu va accepta nominalizarea PSD pentru funcţia de premier.
AŞA S A VOTAT LA PĂULEŞTI
Conform datelor oficiale, la cele cinci secţii de
votare organizate în comună s-au prezentat 3.316
cetăţeni cu drept de vot (media este peste cea naţională - 64,97%). La Camera Deputaţilor, cele mai
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Dragnea - Iohannis, un joc poli c de “1-X-2”
multe voturi a obţinut PSD (1.031), urmat de PNL
(412), USR (289), ALDE şi PRU (192) şi PMP 150,
123 de voturi fiind anulate. Situaţie asemănătoare
şi la Senat - PSD - 1.048 de voturi, PNL - 436, USR
- 301, ALDE - 183, PRU - 173 şi PMP - 149, voturile
declarate nule fiind în număr de 121.
De remarcat că PRU - care nu a trecut pragul
de 5% - a obţinut un rezultat mai bun decât PMP,
par d care va fi prezent în viitorul parlament. O
altă surpriză au fost cele două voturi obţinute de
UDMR (!) la Găgeni.
IOHANNIS A CREAT
UN PUTERNIC CURENT ANTI PNL
Rezultatele alegerilor au fost comentate pe larg
de presa străină. În mp ce americanii dau mesajul
că “SUA vor respecta votul democra c și vor sprijini noua administrație rezultată din alegeri”, massmedia europeană se arată surprinsă de “decăderea
abruptă a unui par d care în urma fuziunii (PNL
+ PDL) avea ambiţia unei largi reprezentări a orientărilor de dreapta”. “Disproporția acestui scor
e șocantă” - mai scriu ziariş i străini, în mp ce
Deutsche Welle, grup media extrem de apropiat
de Klaus Iohannis recunoaşte că votul “a avut și
semnificația unui plebiscit privitor la calitatea
mandatului lui Klaus Iohannis” - cri când fără
echivoc prestaţia preşedintelui României: “PNL a
adunat abia jumătate din voturile președintelui
din primul tur în 2014! Ezitant, fără busolă, cu mesaje an creș ne, președintele a generat, se pare,
un puternic curent an -PNL.”
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Mândru că sunt românaş!
Întreabă orice străin de ce
iubeşte România şi-ţi va spune,
cu siguranţă, printre altele,
că românii prepară
cele mai gustoase mâncăruri.
Sărmăluţele cu mămăliguţă şi
smântână, ciorba de perişoare,
cozonacul, fasolea cu ciolan
sunt doar câteva dintre bucatele
care îţi lasă “apă în gură”
numai când te gândeş la ele...
Dacă mai adăugăm murăturile,
afumăturile de Crăciun,
pi ia sau gogoşile...
Da, la noi, românii,
“dragostea trece prin stomac”
şi ajunge apoi la inima tuturor.
Este şi acesta un mo v de
mândrie că suntem români.

Alegerea doamnei Niculina
Banu, de la Grădiniţa Păuleş şi a
doamnei Laura Necula Stănescu,
de la clasa a IV-a a Şcolii “Toma
Socolescu”, pentru sărbătorirea
Zilei Naţionale a fost una... gustoasă! La propriu! Sala Casei de
cultură din Păuleş a fost prea
mică pentru părinţii, bunicii sau

colegii celor implicaţi în proiect.
Cei prezenţi au fost, pracc, într-o călătorie în istoria,
tradiţiile şi cultura românilor.
Am văzut obiceiuri din diferite
zone ale ţării, am ascultat cântece patrio ce, ne-am bucurat
de cunoş nţele şi talentul copiilor noştri. Bucuria a fost molipsitoare. Ochii celor mici oglindeau
emoţia şi provocau parcă sen mentele celor mari. Apoi, copiii,
părinţii şi autorităţile locale s-au
prins în Hora Unirii.
Momentul culminant a fost
însă cel al deschiderii “Târgului
de bunătăţi”. Şi a fost un succes!
“Tarabele” la care cei mici
“vindeau” gustul României au
tentat spectatorii. Mămăliguţa
cu brânză ori sarmale, gogoşile,

plăcintele, toate gă te de mămici
sau bunici, împreună cu cei mici,
au fost apreciate unanim. Mirosul, gustul, culoarea nu le vor uita
niciodată. Peste ani, îşi vor amin
de ele oriunde i-ar duce viaţa. Şi,

poate, la o masă de sărbătoare,
vor poves de primul târg românesc pe care ei l-au organizat.
Lecţia predată de Doamnele
lor este, dincolo de inedit şi atrac vitate, o dovadă a iubirii
de ţară, a patrio smului, într-o
formă actuală. Emoţia stârnită e
dovada că lecţia a fost învăţată.
De cei mici şi, poate, de cei mari.
Recunosc că, alături de serbările de Crăciun, momentele pregă te de 1 Decembrie la Grădiniţa din Păuleş , sunt cele mai
aşteptate. Poate pentru că simt că
prin vocile princhindeilor răzbate
o bucată de inimă de român a
Educatorului. Mulţumim!

