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1 MAxIMA LUNII
„Bolile ne-au fost date 

ca să ne aducă aminte 
că între noi și Viață, 

contractul poate fi reziliat 
în orice clipă.”

(Emil Cioran)

Centrul de vaccinare 
de la Cocoșești este gata!

Pentru autoritățile locale, lista priorităților de la începutul 
acestui an s-a deschis cu amenajarea centrului de vaccinare 

anti-Covid de la Căminul Cultural 
din satul Cocoșești. 

Pentru activarea procedurii de 
imunizare a păuleștenilor la noul 

virus, nu mai este nevoie decât de 
dozele de vaccin.  PaG.12

52.145 euro pentru 
educație

Clopoțelul va suna 
din nou pe 8 februarie
Cu o săptămână înaintea vacanţei 
intersemestriale, Păuleștiul 
era la 1,85 la mia de locuitori. 
Dacă ne menţinem aici, şcoala 
va începe în scenariul galben. 
Noutatea constă în faptul că 
dispare varianta de învățământ 
hibrid, unde clasa era împărțită 
în două grupe de elevi care făceau, 
pe rând, școală fizică și on-line.              
PaG.10

LIbEraLIzarEa îN 
ENErGIE

Din acest an, preţul energiei electrice 
nu mai este reglementat aNrE. în 
acest context,  furnizorii au obligația 
de a-și informa lunar clienții casnici 
beneficiari de serviciu universal cu 
privire la ofertele concurențiale și la 
dreptul de a încheia un contract cu 
orice furnizor licențiat.              PaG.11                                                       

Din luna ianuarie, biblioteca Comu-
nală este partenerul bibliotecii Ju-
dețene ”Nicolae Iorga”, într-un pro-
iect european ce îşi propune să ne 
ajute să trecem mai ușor peste pe-
rioada pandemiei.                                     PaG.8
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având în vedere prevederile Legii 
nr. 217/2003 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, 
precum și Ordinul ministrului afa-
cerilor Interne şi ministrului muncii 
şi Justiţiei Sociale nr. 146/2018 pri-
vind modalitatea de gestionare a 
cazurilor de violenţă domestică de 
către poliţişti,
Luând în considerare prevederile 
Legii nr. 292/2011 privind asistenţa 
socială,
în temeiul art. 140, alin. (1), alin. (3), 
art. 154, alin. (1). art. 196, alin. (1), lit. 
a), art. 197, alin. (1) și art. 243, alin. 
(1), lit. a) și b) din OuG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă constituirea echi-
pei mobile pentru intervenţia de 
urgenţă în cazurile de violenţă do-
mestică în Comuna Păuleşti, care va 
avea următoarea componenţă: Ol-
guța mădălina-Deaconu - consilier 
asistență Socială, coordonatorul e-
chipei, Cătălina-mihaela Ionescu - 
consilier asistență Socială, membru 
și înlocuitor pentru coordonatorul 
echipei și membrii Cristian biton 
- viceprimar, marian Ioniță - admi-
nistrator public, marius Preda - șef 
de post Poliția Națională, Viorel Ior-
dache, Florin Petre, Sebastian Pet-

cu, Nicolae mihalache și Georgiana 
Vasluianu (polițiști locali), adrian-
Virgil banu, adrian Dobromir, Io-
niță-Neamț anca-mihaela, mădălin 
balcan, Gheorghe Stancu și Cristian 
Duma (consilieri locali). 
Art. 2 Transportul echipei mobile 
pentru intervenţia de urgenţă în 
cazurile de violenţă domestică în 
Comuna Păuleşti se realizează cu 
mijloace de transport aflate în dota-
rea Primăriei Păuleşti sau a Poliţiei 
Naţionale de pe raza Comunei Pău-
leşti, care să asigure securitatea atât 
a victimei, cât şi a echipei mobile.
Art. 3 Coordonarea echipei mobile 
pentru intervenţia de urgenţă în ca-
zurile de violenţă domestică în Co-
muna Păuleşti este realizată de către 
Olguţa-mădălina Deaconu şi Cătăli-
na-mihaela Ionescu.
Art. 4  atribuţiile echipei mobile pen-
tru intervenţia de urgenţă în cazu-
rile de violenţă domestică sunt cele 

hotărâre privind constituirea echipei mobile 
pentru intervenţia în cazurile de violenţă domestică

prevăzute în anexa nr. 1, anexă care 
face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
Art. 5 începând cu data prezentei, 
orice alte prevederi contrare își înce-
tează aplicabilitatea.
Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de per-
soanele nominalizate la art. 1 şi se 
comunică celor interesaţi de Secre-
tarul general al Comunei.
Președinte ședință                      Avizat
Consilier local,                                  Secretar,
Adrian Dobromir         Felicia Răducea

agenda Consiliului Local

hotărârile Consiliului Local, 
taxele şi impozitele locale,

rapoartele de activitate 
ale aleşilor locali,

 precum şi alte date 
şi informări care ţin 

de interesul public 
pot fi consultate şi pe site-ul 

www.comunapaulesti.ro



[...] Luând în considerare referatul de aprobare nr. 
335/2021 al Primarului Comunei Păuleşti, prin care 
propune aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de 
interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, pentru anul 2021, 
Ținând cont de raportul de specialitate nr.184/2021 al 
Compartimentului asistență socială din cadrul Primăriei 
Păulești, 
având în vedere prevederile art. 6, alin. (7) din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, 
în temeiul art. 139 şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OuG nr. 
57/2017 privind Codul administrativ,

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes lo-
cal pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, modificată și completată prin Legea nr. 
276/2010, pentru anul 2021, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de  

Compartimentul asistență și Protecție Socială din cadrul 
Primăriei Păuleşti şi comunicate celor interesaţi de Se-
cretarul general al Comunei.
     Președinte ședință       Avizat
      Consilier local,       Secretar,
      Adrian Dobromir          Felicia Răducea

având în vedere prevederile HCL Păuleşti nr. 114/2020 
privind aprobarea regulamentului privind stabilirea 

condiţiilor de majorare cu 300%  a impozitului pe clădiri 
și terenuri neîngrjite aflate pe raza Comunei Păulești,
Luând în considerare prevederile art. 489 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal,
în temeiul art. 129, alin. (1) și (2), art. 136, alin. (1), lit. a), 
din OuG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă majorarea impozitelor locale cu 300% 
pentru terenurile nelucrate şi clădirile neîngrijite de pe 
raza Comunei Păuleşti, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile 
Legii nr. 554/2004 - legea contenciosului administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la în-
deplinire de către Compartimentul Taxe şi impozite lo-
cale din cadrul Primăriei Păuleşti şi comunicate celor 
interesaţi de către Secretarul general al Comunei.
     Președinte ședință       Avizat
      Consilier local,       Secretar,
      Adrian Dobromir          Felicia Răducea 
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De luni până joi: 
8.00-11.00 şi 14.00-15.30;

Vineri: 08.00-11.00.
Audienţe Primar - luni: 09.00 - 13.00;

Viceprimar - marţi: 09.00 - 13.00. 

Program Primăria Păuleşti

hotărâre  privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, 
pentru beneficiarii  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

hotărâre  privind aprobarea majorării impozitelor locale cu 300% 
pentru terenurile nelucrate şi clădirile neîngrijite de pe raza Comunei Păuleşti 

1. Întreținerea bazelor sportive;
2. Întreținerea parcurilor de joacă,
a Monumentului Eroilor și 
a cimitirelor din toate satele;
3. Lucrări de întreținere 
a acostamentului pe lungimea 
drumurilor comunale și județene;
4. Lucrări de întreținere a zonei 

“Parc Pădure Păulești”;
5. Lucrări de curățare a albiilor 
pârâurilor de pe raza comunei;
6. Lucrări de întreținere a zonelor 
adiacente școlilor, grădinițelor, 
cabinetelor medicale și bisericilor;
7. Lucrări de întreținere a zonelor 
din stațiile de microbuz din comună;

8. Asigurarea în sezonul rece 
a accesului în instituții publice.

aNEXĂ: Plan de acţiuni de interes local
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Criza generată de pandemie a afectat 
și veniturile la bugetul local. Primăria 
Păulești a înregistrat în 2020 cel mai 
scăzut grad de colectare din ultima 
decadă la capitolul taxe și impozite, 
„deficitul” depășind echivalentul a 
300.000 de euro! 
O dată cu intrarea în noul an fiscal, 
toate aceste restanțe vor fi purtătoare 
de majorări. „Pentru a evita situațiile 
neplăcute pe care le generează ti-
tlul executoriu, măsură obligatorie 
impusă prin lege, le recomandăm 
contribuabililor să achite cât mai 
repede restanțele - explică Daniel 
Dincă - șeful Compartimentului ITL 
din cadrul Primăriei Păulești. Noi 
am venit în întâmpinarea tuturor 
persoanelor fizice și juridice care au 
proprietăți pe raza comunei și am 
transmis prin poștă înștiințarea care 
cuprinde obligaţiile fiscale pentru 
anul în curs, conform situaţiei exis-
tente la data de 31 decembrie 2020.”

Facilități fiscale pentru 
bătrâni și pentru plata 
anticipată a impozitelor
Ca și până acum, taxele și impozite-
le se pot plăti în două tranșe egale, 
care au ca termen scadent datele 
de 31 martie și 30 septembrie 2021. 
Sumele pot fi achitate atât la casieria 

Primăriei, cât și on-line. 
Persoanele fizice și juridice care vor 
plăti în primele trei luni ale anului 
valoarea integrală a impozitelor lo-
cale datorate vor beneficia de anu-
mite facilități fiscale. „De anul aces-
ta, s-au mărit bonificațiile și pentru 
societățile comerciale, astfel încât 
toți contribuabilii care vor achita 
obligațiile fiscale pe întreg anul 2021 
până la data de 31 martie vor avea o 
reducere de 10% la sumele datorate” 
- a mai precizat Daniel Dincă. 
Pe de altă parte, Primăria Păulești 
continuă să susțină o serie de măsuri 
în planul protecției sociale, acordând 
scutiri la plata impozitului pe clădirea 
aflată în proprietatea sau copro-
prietatea persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat şi a persoanelor 

Cât, cum și unde plătim 
taxele și impozitele locale

încadrate în gradul I de invaliditate, 
precum și pentru clădirile aflate în 
proprietatea sau coproprietatea ve-
teranilor de război, a văduvelor de 
război şi a văduvelor nerecăsătorite 
ale veteranilor de război.

Cât vom plăti pe 
locuință, teren și mașină
Chiar dacă aleșii locali au fost obligați 
- conform Codului fiscal - să ajusteze 
valorile obligațiilor fiscale datorate 
de contribuabili la bugetul comunei 
cu rata inflației înregistrată în 2020, 
impozitele pe casele, terenurile și 
autovehiculele aflate în proprietatea 
păuleștenilor au înregistrat doar o 
ușoară creștere, la unele categorii de 
bunuri. 

T A X E

4 Taxele şi impozitele locale datorate 
pe clădiri, terenuri şi mijloacele de transport 

au înregistrat o ușoară creștere 
față de nivelul anului trecut (valorile au fost 

indexate cu rata inflației - 3,8 la sută);
4 De asemenea, se menţin facilităţile fiscale 

pentru persoanele în vârstă, 
în timp ce alte bonificații au fost extinse.



Spre exemplu, pentru terenurile am-
plasate în intravilan, pământul arabil 
este impozitat cu 31 lei/hectar (în 
2020, taxa a fost de 30 lei), iar pentru 
terenurile din extravilan, la aceeași 
categorie de folosință, se va plăti la 
fiecare hectar tot un leu în plus față 
de anul trecut.
Impozite un pic mai mari se vor plăti 
pentru clădiri, în cazul unei case cu 
o suprafață de 100m2, cu pereții din 
beton/cărămidă și cu toate utilitățile, 
situată în zona a, proprietarul având 
de achitat 169 de lei - formula de cal-
cul: 100m2x1099 (coeficient din cod 
fiscal)x1,10 (rang localitate)x0,14% 
(coeficient aprobat prin HCL).
Și în cazul mijloacelor de transport, 
se păstrează același trend al valo-
rilor impozabile. Pentru o mașină de 
1600 cmc, proprietarul va scoate din 
buzunar 70 de lei, cu doar un leu mai 
mult față de anul trecut.

Canalizarea crește 
cota de impozitare
Inspectorii ITL din cadrul Primăriei 
Păulești atrag atenția și asupra altor 

situații care pot pune în dificultate 
contribuabilul. 
Conform unor modificări legislative 
apărute la sfârșitul anului trecut, per-
soanele fizice care au în proprietate 
clădiri cu destinație mixtă (locuință 
plus sediu de firmă), trebuie să de-
pună la Primărie o declarație pe pro-
pria răspundere (termen - 15 martie 
2021) privind suprafața folosită în 
scop nerezidențial. Dacă proprie-
tarul nu declară această suprafață 
(când cheltuielile sunt suportate de 
proprietar), impozitul pe clădire se 

calculează prin aplicarea cotei de 
0,3% asupra valorii impozabile. 
Și extinderea infrastructurii de ca-
nalizare influențează impozitarea, 
clădirile racordate în ultimul an la 
rețea fiind „relocate” într-o categorie 
superioară de impozitare.
având în vedere complexitatea aces-
tor modificări, dar și eventualele 
disfuncționalități care pot apărea 
în gestionarea materiei de impozi-
tare, administrația locală pune la 
dispoziția contribuabililor și un „call-
center” - 0244 224 958. 
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în contextul măsurilor de prevenire anti-covid, achitarea 
on-line prin intermediul unui card bancar a obligațiilor 
de plată către bugetul local este de preferat unui drum 
până la casieria din sediul Primăriei Păulești. 
modul de „operare” este relativ simplu și presupune ac-
cesarea platformei ghiseul.ro, o aplicație a Sistemului 
Național Electronic de Plată On-line cu Cardul bancar. 
Contribuabilii au două variante de plată a taxelor și im-
pozitelor locale: prin crearea unui cont sau, mai simplu, 
prin autentificarea fără parolă („Plăți fără autentificare”), 
situație în care este obligatoriu să știți valoarea totală a 
contribuțiilor fiscale datorate la bugetul local (suma apa-
re și în corespondența scrisă, pe care păuleștenii au pri-

mit-o de la administrația locală în ultimele săptămâni). 
în ambele situații, aveți nevoie de datele personale (CNP, 
adresa de domiciliu) pentru a completa „câmpurile” din 
formularul electronic. aplicația vă va îndruma apoi să 
selectați județul (Prahova), localitatea (Păulești) și tipul 
de impozit (ex. - „Impozit pe mijloacele de transport 
deținute de persoane fizice”) pe care intenționați să-l 
achitați on-line. 
De reținut că, la „Plăți fără autentificare”, pe lângă datele 
personale ale contribuabilului pentru care se achită 
obligațiile fiscale, se completează și câmpurile destinate 
utilizatorului (spre exemplu, cazul în care unul dintre fii 
face plata pentru părinții care au în proprietate bunuri 
mobile sau imobile pe raza comunei). Dovada achitării 
obligațiilor fiscale se va transmite ulterior printr-o copie 
a chitanței de plată, pe adresa de e-mail indicată de utili-
zator (dacă întâmpinați probleme la plata on-line, puteți 
solicita sprijin la numărul de telefon 0747 173 384).
Atenție la completarea câmpurilor! Introducerea unor 
date eronate va conduce la nevalidarea operațiunii de 
plată. De asemenea, dacă pentru un bun locuință sau 
teren sunt doi proprietari (de regulă, soț și soție) sau mai 
mulți, operațiunea de plată on-line trebuie efectuată 
pentru fiecare dintre aceștia, cu sumele corespunzătoare 
care rezultă din valoarea totală a impozitului.

Poți plăti impozitul și de acasă! 
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modernizarea infrastructurii rutiere - prioritatea următorilor 4 ani  
6    INFraSTruCTurĂ

DJ 102 (Calea unirii), pe tronsonul care străbate Păuleștiul 
de la giratoriul suspendat și până la canton, ar putea avea o variantă
de ocolire. Oportunitatea unei astfel de investiții este evidentă 
dacă luăm în calcul valorile mari de trafic, blocajele înregistrate 
în orele de vârf la intrarea/ieșirea din Păulești spre Ploiești, 
dar și poluarea excesivă cu gaze de eșapament.
Proiectul este în atenția autorităților locale încă din mandatul trecut, 
singurul obstacol în execuția lucrării fiind bugetul, 
care depășește cu mult posibilitățile financiare ale comunei. 
un ajutor nesperat a venit de la Consiliul Județean Prahova, care ar vrea 
să ia în administrare mai multe drumuri locale pentru realizarea unei 
variante de ocolire. Noua arteră de circulație - care va fi clasificată 
drum județean DJ 102b - s-ar suprapune pe una din porțiuni cu str. Livezilor 
(porțiunea de drum delimitată de podul de peste Dâmbu, pe la stația 
de epurare, până la intersecția cu str. Toma Socolescu - fosta str. zootehniei), 
va continua cu un drum de exploatare pe la liziera Pădurii Păulești, 
va intersecta DJ 155  și va urma traseul unui alt drum de exploatare, 
prin partea de vest a satului Găgeni, până la canton.
Practic, tot traficul auto din noile zone rezidențiale construite 
în partea de vest a satului Păulești (străzile magnoliei, begoniei, albiței, 
Dumbrava, merișorului, dar și rețeaua de străzi conexe) și a cartierului 
de locuințe pentru tineri și familiile de tineri din satul Găgeni, 
construit pe terenul pus la dispoziție gratuit de administrația locală, va fi colectat de acest nou DJ 102b. 
Pentru a fluidiza circulația la intersecția celor două drumuri județene, 
tronsonul de la podul de peste pârârul Dâmbu și până la sensul giratoriu suspendat
se va lărgi cu încă o bandă de circulație, în sensul de mers spre Ploiești.

DJ 102B - varianta de ocolire pentru tranzitul prin Păulești 
În ultimul sfert de veac, comuna noastră 
a înregistrat cea mai puternică dezvoltare 
imobiliară din județ. Casele și cartierele noi 
de locuințe aproape au dublat 
„patrimoniul” imobiliar existent în anii ‘90.
Ritmul susținut al construcțiilor a creat însă 
un decalaj puternic în raport cu infrastructura 
edilitară necesară și a pus o presiune enormă 
pe bugetul local. Extinderea rețelelor de 
utilități publice (apă, gaze, energie, canalizare) 
către noile cartiere  consumă cea mai mare 
parte a veniturilor din vistieria comunei.
Și infrastructura rutieră are nevoie de extindere 
și modernizare. Siguranța rutieră va crește, 
timpii de tranzit prin comună ( ca și noxele, 
de altfel) vor scădea considerabil. Mai mult,
Păuleștiul va deveni atractiv și pentru 
un alt tip de investiții imobiliare - cel industrial.
„În comună au venit deja companii care 
activează pe piața logistică, depozitare sau 
servicii de curierat. Sunt convins 
că în următorii ani vor apărea și unități de 
producție. Ca să vină la Păulești avem ne-
voie de o infrastructură rutieră bine pusă la 
punct. Aceasta este prioritatea în următorii 
4 ani,  pentru că de la acești investitori 
vor veni banii pentru rețelele edilitare” -
spune primarul Sandu Tudor.  

4

Giratoriu la DN 1 și 
patru benzi spre DJ 101I
CNaDr și Consiliul Județean vor finanța 
amenajarea unui sens giratoriu la intersecția DJ 155 
(drumul care vine din Pădurea Păulești) cu DN 1. 
banii pentru proiectare au fost alocați (144.500 lei), 
de urmărit în cât timp se va realiza și „execuția în regim de urgență 
a sensului giratoriu” - citat din documentația postată pe SICaP.
Primăria Păulești va asigura bugetul pentru modernizarea drumului 
care iese din giratoriu spre DJ 101I (Șoseaua buda). 
un drum cu patru benzi (!), care va oferi acces facil pentru toate categoriile 
de vehicule către WDP Industrial Park Păulești, complexul HoreCa 
dezvoltat de marISTar COm (restaurante de tip full-time și 
saloane de evenimente) și DN 72 Ploiești-Târgoviște.

4
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DJ 102 (Calea unirii), pe tronsonul care străbate Păuleștiul 
de la giratoriul suspendat și până la canton, ar putea avea o variantă
de ocolire. Oportunitatea unei astfel de investiții este evidentă 
dacă luăm în calcul valorile mari de trafic, blocajele înregistrate 
în orele de vârf la intrarea/ieșirea din Păulești spre Ploiești, 
dar și poluarea excesivă cu gaze de eșapament.
Proiectul este în atenția autorităților locale încă din mandatul trecut, 
singurul obstacol în execuția lucrării fiind bugetul, 
care depășește cu mult posibilitățile financiare ale comunei. 
un ajutor nesperat a venit de la Consiliul Județean Prahova, care ar vrea 
să ia în administrare mai multe drumuri locale pentru realizarea unei 
variante de ocolire. Noua arteră de circulație - care va fi clasificată 
drum județean DJ 102b - s-ar suprapune pe una din porțiuni cu str. Livezilor 
(porțiunea de drum delimitată de podul de peste Dâmbu, pe la stația 
de epurare, până la intersecția cu str. Toma Socolescu - fosta str. zootehniei), 
va continua cu un drum de exploatare pe la liziera Pădurii Păulești, 
va intersecta DJ 155  și va urma traseul unui alt drum de exploatare, 
prin partea de vest a satului Găgeni, până la canton.
Practic, tot traficul auto din noile zone rezidențiale construite 
în partea de vest a satului Păulești (străzile magnoliei, begoniei, albiței, 
Dumbrava, merișorului, dar și rețeaua de străzi conexe) și a cartierului 
de locuințe pentru tineri și familiile de tineri din satul Găgeni, 
construit pe terenul pus la dispoziție gratuit de administrația locală, va fi colectat de acest nou DJ 102b. 
Pentru a fluidiza circulația la intersecția celor două drumuri județene, 
tronsonul de la podul de peste pârârul Dâmbu și până la sensul giratoriu suspendat
se va lărgi cu încă o bandă de circulație, în sensul de mers spre Ploiești.

4

DJ 102B - varianta de ocolire pentru tranzitul prin Păulești 

4

Bretea de legătură DN1 - 
Platforma Auchan-Jumbo

în ultimul an, industrialul a devenit noul star 
al pieței imobilare din Păulești. Departe de vatra satului, 

în partea de sud-vest, în zona unde ne învecinăm 
cu ariceștii rahtivani, blejoi și Ploiești, prinde contur 

un nou parc industrial, dar și un complex de restaurante. 
Pentru a valorifica potențialul zonei și a atrage mai mulți 

investitori, este nevoie de o infrastructură modernă. 
La unul dintre proiecte - amenajarea unui drum paralel 
cu centura de vest a Ploieștiului, ce se va „interconecta” 

la sensul giratoriu de la intrarea în platforma comercială 
auchan-Jumbo - care urmărește fluidizarea traficului 

în această zonă intens circulată, alături de 
autoritățile celor trei localități mai sus amintite a venit 
și Consiliul Județean, care intenționează să aloce fon-

duri încă din acest an pentru lucrare. într-o primă fază, 
administrația județeană va relua discuțiile cu 

Primăria Păulești în vederea începerii demersurilor 
pentru exproprierea culoarului necesar noului drum.
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Finanțare de la aFm pentru 
iluminatul public din comună

Prin întâlniri cu invitați din 
domeniul sănătății, biblioterapie, 
cursuri de storytelling sau ateliere 
tematice, biblioteca din Păuleşti 
îşi propune să contribuie 
la îmbunătățirea calității 
vieții adulților și seniorilor. 

*
biblioteca Comunală este, de luna 
aceasta, partener al bibliotecii Ju-
dețene ”Nicolae Iorga”, într-un pro-
iect european care îşi propune să 
ne ajute în această perioadă în care 
vieţile noastre au fost afectate de 
pandemie.
„împreună pentru o viață mai bună” 
este programul finanțat de uniu-
nea Europeană, valoarea grantului 
aprobat fiind de 52.145 de euro. 
alte 10 biblioteci publice din județul 
Prahova fac parte din proiect, res-
pectiv bibliotecile comunale din 
bertea, Cornu, Izvoarele, măneciu, 
măgureni, Sângeru, Slănic, Șirna, Va-

lea Călugărească și Valea Doftanei.
Concret, pe perioada implementării 
proiectului, vor fi organizate ate-
liere, întâlniri cu invitați din dome-
niul sănătății, dar și alte evenimente, 
organizate cu scopul de a gestiona 
probleme comune de sănătate, de a 
face față experiențelor dificile întâl-
nite pe parcursul vieții. 
Prin biblioterapie sau în-
tâlniri cu membri ai fa-
miliilor monoparentale 
trecuți prin experințe cu 
impact negativ, proiectul 
își propune să contribuie 
la îmbunătățirea calității 
vieții adulților și per-
soanelor în vârstă din co-
munitate. 
astfel, proiectul „împreu-
nă pentru o viață mai 
bună” continuă misiunea 
bibliotecii de a dezvolta 
și oferi comunității servi-

cii noi pentru publicul adult, diver-
sificate, adaptate cerințelor actuale 
și să fie centru comunitar ce susține 
informarea, educarea și sprijinul lo-
cuitorilor.
Programul manifestărilor organizate 
la biblioteca din comună vor fi făcute 
publice pe pagina instituţiei, prin 
afişare, la şcoli şi pe reţelele sociale.

961.484,94 lei. aceasta este suma pe care Primăria 
Păulești o va primi în acest an de la agenția Fondului 
pentru mediu (aFm) în cadrul unui program privind spri-
jinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public.

 „Păuleștenii vor beneficia de un sistem de iluminat pu-
blic stradal modern, de bună calitate, mai puțin poluant 
și mai ieftin - ne-a declarat primarul Sandu Tudor, după 
ce a primit confirmarea aprobării proiectului de aFm. Es-
timarea noastră este că, o dată cu implementarea noilor 
tehnologii, vom avea o reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră, iar facturile plătite de la bugetul local pen-
tru iluminatul public vor scădea cu până la 80%. Ceea ce, 
având în vedere contextul bugetar și economic actual, 
puternic afectat de pandemie, reprezintă un ajutor im-
portant pentru noi.”
banii primiți de la aFm (84% din valoarea proiectului, 
diferența urmând să fie suportată de Primăria Păulești) 
vor fi cheltuiți pentru înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. 
Suma totală alocată în cadrul sesiunii de finanţare a fost 
de 201.600.000 lei pentru unitățile administrativ-teritori-
ale cu o populație de peste 4.001 locuitori.

bIbLIOTECa PĂuLEȘTI - partener 
într-un grant de 52.145 euro
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„Ştiam ce urmează şi, pentru 
o clipă, am uitat de frică şi... 
am dat cu cuţitul. N-am vrut 
să-l omor, nici n-am ştiut ce fac...” 
Sunt cuvintele unei femei 
gârbovită de vreme şi de bătăile 
primite mai mult de 30 de ani, 
care acum îşi ispăşeşte 
pedeapsa pentru omor 
la Penitenciarul din Târgşor.
 
Poveştile celor abuzaţi în familie pot 
fi diferite, dar au un numitor comun: 
aproape toate au final nefericit. 
în familiile cu copii, lucrurile sunt şi 
mai complicate. multe dintre victime 
acceptă abuzul ani întregi de teama 
că nu se vor putea descurca singure 
şi cu creşterea celor mici. Dacă însă 
puneţi în balanţă traumele pe care 
copiii le vor duce în suflete toată 
viaţa, alegerea este evidentă.

Victimele violenţei 
în familie sunt sprijinite 
de Primăria Păuleşti
Ieșirea dintr-o relație abuzivă sau 
violentă nu este ușoară. Dar există 
ajutor disponibil! 
La nivelul primăriei, a fost înfiinţată 

o comisie de susţinere şi 
ajutor a victimelor. „Sunt 
cazuri cunoscute de co-
munitate, familii în care 
ultimele luni au fost chiar 
mai grele pentru copii, 
pentru că au stat tot tim-
pul acasă... Acum avem 
resursele şi uneltele cu 
care să le ajutăm pe femei-
le abuzate şi pe copiii lor. 
Începând cu consilierea victimelor, 
cu informarea asupra posibilităţilor 
pe care le au - spune Cătălina Iones-
cu, consilier la Serviciul de asistenţă 
socială din cadrul Primăriei Păuleşti. 
Violenţa casnică a crescut în contex-
tul unor nemulţumiri şi frustrări. Fe-
meile sunt mai vulnerabile, desigur... 
Mamele care au apelat la noi au avut 
nevoie de sprijin pentru a-şi găsi o 
locuinţă sigură, dar şi pentru consi-
liere psihologică pentru copii.”
adăposturile unde pot locui vic-
timele asigură gratuit atât victimei, 
cât şi minorilor aflaţi în îngrijirea 
acesteia protecţie impotriva agreso-
rului, îngrijire medicală, hrană, caza-
re, asistenţă psihologică şi consiliere 
juridică până la rezolvarea situaţiei 
familiale. 

DurErEa Nu ESTE IubIrE

La primirea în adăpost, victima este 
ajutată din punct de vedere legal 
să-şi protejeze bunurile rămase 
la agresor. acest ajutor este gra-
tuit, la fel ca şi îngrijirea medicală şi 
psihiatrică, oferită victimei pentru a 
o ajuta să treacă peste şocul şi trau-
ma unei astfel de violenţe. 

*
Dacă te afli într-o situație abuzivă, 
amintește-ți:
4Nu ești tu de vină pentru compor-
tamentul abuziv al partenerului tău.
4meriți să trăiești în siguranță și să 
ai o viață fericită.
4Copiii tăi merită să trăiască în 
siguranță și să ducă o viață fericită.
4Nu ești singură! Poţi suna la 
Poliţie sau poţi apela la Serviciul de 
asistenţă socială Păuleşti!

Pensionarii din Păuleşti cu venituri la nivelul pensiei 
minime garantate, care au împlinit cel puțin vârsta de 75 
de ani, dar și alte persoane defavorizate beneficiază de 
acordarea de mese calde pe bază de tichete valorice de 
180 de lei pe lună. „Au fost distribuite cardurile pe baza 
listei beneficiarilor, iar în luna decembrie, cardurile au 
fost alimentate cu sumele aferente lunilor septembrie, 
octombrie, noiembrie şi decembrie, adică 720 de lei”, 
spune Olguţa Deaconu, de la Compartimentul asistenţă 
socială din cadrul primăriei. 
O dată cu cardul, fiecare dintre persoanele beneficiare 
a primit şi lista societăţilor acreditate în program, de 

unde pot să-şi 
cumpere mân-
care. în co-
muna noastră, 
r e s t a u r a n -
tul „Schnitzel 
House” este 
singurul agent 
economic care 

şi-a dorit să se înscrie în proiect.
PâNă CâND eSte VALABIL CArDUL?
Cei 180 de lei/lună nu sunt impozabili, iar valabilitatea 
tichetului social electronic este de un an de la data 
alimentării acestuia, adică până în decembrie 2021.
„Persoanele care doresc să folosească banii pentru 
mese calde pot apela şi la ajutorul aparţinătorilor mai 
tineri care se pot deplasa la restaurantul din comună 
sau la altele, din Ploieşti, care au contract cu SODEXO - 
completează consilierul. Cei care nu au rude şi nu se pot 
deplasa ne pot suna şi pe noi, pentru a-i ajuta.”
Este bine de știut că prin acest card nu pot fi cumpărate 
produse de mai mult de 40 de lei/zi. Dacă valoarea co-
menzii depăşeşte 40 de lei, puteţi completa suma în 
bani. unităților partenere le este însă interzisă acordarea 
de rest în bani la tichetele electronice pentru masa caldă.
Cardurile pentru mese calde nu permit efectuarea de 
operațiuni de retragere de numerar sau de preschim-
bare în numerar. Legislația mai stabilește că acest tip 
de tichete vor putea fi folosite numai pentru a cumpăra 
mâncare caldă.

Pensionarii au primit cardurile pentru mese calde
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Dacă trendul descrescător al infectărilor continuă, 
şcolile se deschid la începutul semestrului II, 

adică în data de 8 februarie. 
Cum, în ce condiţii şi mai ales ce modificări vor apărea 

în program şi programă sunt încă întrebări 
care îşi aşteaptă răspunsurile.

Clopoțelul va suna din nou 
pe 8 februarie! 

ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, 
a declarat că se va “reuşi” deschi-
derea şcolilor în data de 8 februarie. 
apoi, situaţia de la clasele terminale 
va fi analizată, astfel încât temati-
ca pentru examenele naţionale să 
poată fi adaptată. „Pierderile sufe-
rite în sistemul on-line sunt mari 
- recunoaşte ministrul - şi urmărim 
recuperarea materiei în ore făcute 
suplimentar.” 
„Este vestea bună pe care o aştep-
tăm din toamnă!” - spune directorul 
şcolii „Toma T. Socolescu”, prof. O-
vidiu rădulescu. „Am mai spus-o, 
şcoala on-line nu este şcoala pe care 
ne-o dorim. 
Ne-am adaptat însă sistemului, am 
primit de la Primărie tablete pentru 
toţi elevii şi am continuat să lucrăm, 
în condiţiile în care comuna Păuleşti 
a traversat o perioadă în care in-
cidenţa îmbolnăvirilor ajunsese la 
şapte la mie. Sunt de acord cu mi-
nistrul Sorin Cîmpeanu că, o dată cu 
reîntoarcerea în bănci, este necesară 
o evaluare la fiecare materie, pen-
tru a vedea care este nivelul real de 
pregătire al elevilor noştri.”
La orar, vor fi adăugate cinci ore 
„remediale” pe săptămână, adică ar 
putea fi o oră în plus de luni până 
vineri. Programul va fi stabilit după 
identificarea pierderilor, la fiecare 
dintre clase, cu consultarea părinților. 
Școala de vară poate fi o altă măsură 

inclusă în pachetul de măsuri 
remediale, pentru clasele care 
nu au de susţinut examene la 
sfârşitul anului şcolar. 

Cum va funcționa școala 
din 8 februarie
Cele trei scenarii sunt verde, galben, 
roșu. în scenariul verde (incidenţă 
sub 1 la 1000 de locuitori), toți elevii 
merg la școală. în scenariul galben 
(incidenţă sub 3 la mia de locuitori), 
ore la școală vor face grădinițele, 
învățământul primar și clasele a opta. 
în scenariul roșu (incidenţă peste 3) 
vor fi prezenți  în bănci toți elevii din 
învățământul primar și vor funcționa 
și grădinițele, până la incidența pra-
gului de 6 la mie. 
Cu o săptămână înaintea vacanţei 
intersemestriale, Păuleștiul era la 
1,85 la mia de locuitori. Dacă ne 

menţinem aici, şcoala va începe în 
scenariul galben. Noutatea constă în 
faptul că în scenariul galben dispare 
complet varianta de învățământ 
hibrid, unde clasa era împărțită în 
două grupe de elevi care făceau, pe 
rând, școală fizică și on-line. 
Copiii care au probleme de sănătate 
pot face în continuare şcoală on-line, 
dacă probează situaţia medicală cu 
adeverinţe medicale.
în acest moment, şcolile din comună 
se pregătesc pentru reluarea cur-
surilor pe 8 februarie, aşteptând 
indicaţiile Inspectoratului Şcolar 
Judeţean. „Spaţiile sunt pregătite, 
avem stabilite normele sanitare şi ne 
vom adapta la noile reglementări. 
Sperăm ca evoluţia infectărilor să 
ne permită reîntoarcerea în bănci cu 
toate clasele” - a mai declarat direc-
torul şcolii, prof. rădulescu. 
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Liberalizarea în energie 

Cum ŞTIu CarE ESTE 
CEa maI buNĂ OFErTĂ?
Pentru a putea compara ofertele furnizorilor, puteţi ac-
cesa comparatorul de oferte de pe www.anre.ro. aveţi 
dreptul de a schimba oricând furnizorul de energie 
electrică, cu respectarea condiţiilor contractuale, în ter-
men de 21 de zile de la data solicitării.
în vederea luării celei mai bune decizii privind alegerea 
furnizorului de energie electrică, este recomandabil să 
analizaţi atât oferta de preţ, cât şi condiţiile asociate 
preţului de furnizare, care pot fi diferite de la un furnizor 
la altul (existența unei componente fixe stabilită în lei/zi 
sau lei/lună, termenul de plată al facturii, modalitatea de 
plată, frecvenţa emiterii facturii şi modalitatea de trans-
mitere a acesteia, modalitatea de transmitere/preluare a 
indexului contorului, comisioane de încetare a contrac-
tului etc.). 
De asemenea, consultaţi cu mare atenţie ofertele dis-
ponibile pe piaţă înainte de a lua o decizie finală, atât 
din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al 
celorlalte condiţii comerciale.

CE INFOrmaŢII SĂ CEr îNaINTEa 
SEmNĂrII CONTraCTuLuI NOu?
Citiţi cu grijă tot contractul! O atenţie deosebită trebuie 
acordată clauzelor referitoare la preţul energiei electrice, 

fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare, la perioa-
da pentru care urmează să se aplice preţul din ofertă, 
perioada pentru care urmează a se încheia respectivul 
contract, dacă sunt trecute comisioane de încetare a 
contractului înainte de ajungerea la termen a acestuia, 
precum și condiţiile privind reînnoirea, prelungirea, 
rezilierea sau denunţarea unilaterală anticipată a con-
tractului de furnizare și garanţiile solicitate, după caz.
După ce aţi semnat contractul cu noul furnizor, com-
pletaţi şi depuneţi notificarea privind schimbarea furni-
zorului, prin care acesta este împuternicit să transmită 
notificările necesare operatorului de reţea şi actualului 
furnizor. responsabilitatea stabilirii index-ului contoru-
lui corespunzător datei schimbării furnizorului revine 
operatorului de distribuţie la care este racordat locul 
de consum. acesta convine şi consemnează, împreună 
cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul 
contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă 
furnizeze energia electrică. 
Vă recomandăm să citiţi şi să notaţi şi dvs. index-ul con-
torului de energie electrică în ziua respectivă! 
în cazul schimbării furnizorului nu există niciun risc de 
deconectare, deoarece instalaţia de alimentare rămâne 
aceeaşi. 

maI PLĂTESC FaCTurILE 
La VECHIuL FurNIzOr?

în termen de maximum 42 de zile calendaristice de 
la data încetării contractului de furnizare a energie 
electrice, vechiul furnizor are obligaţia de a vă trans-
mite factura cu decontul final, pe care aveţi obligaţia 
să-l plătiţi până la termenul scadent. în situaţia în 
care decontul final conţine un sold negativ, furni-
zorul are obligaţia să vă returneze suma datorată, 
în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii 
facturii. 

*
În situaţia în care nu încheiaţi un nou contract de 
furnizare a energiei electrice, nu rămâneţi fără e-
nergie electrică, furnizarea fiind asigurată de către 
furnizorul actual în mod automat.

De la 1 ianuarie, preţul energiei electrice nu mai este reglementat 
de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE). În acest context, ANRE a modificat termenul în care 
consumatorii casnici pot semna un nou contract de furnizare, 
până la finalul lunii iunie. Furnizorii au obligația de a-și informa 
lunar clienții casnici beneficiari de serviciu universal 
cu privire la ofertele concurențiale proprii aplicabile 
și la dreptul de a încheia un contract cu orice furnizor licențiat.



Centrul de vaccinare 
de la Cocoșești este gata!

La Primăria Păulești, lista priorităților de la începutul 
acestui an s-a deschis cu amenajarea centrului de vac-
cinare locală anti-Covid. 
în numai două săptămâni, Căminul Cultural din Cocoșești 
a fost transformat complet. moderna și spațioasa clădire 
a fost dotată cu tot mobilierul necesar desfășurării cam-
paniei de vaccinare, respectiv cu paturi, mese, paravane 
separatoare, birouri, scaune, aparate frigorifice destinate 
depozitării dozelor, computere și imprimante pentru eli-
berarea adeverințelor de vaccinare, truse de prim ajutor, 
precum și termometre digitale pentru triaj. „După un an 
trăit în carantină, cu școli și biserici închise, iată că astăzi 
avem posibilitatea de a privi viața cu mai mult optimism 
și deschidere. Există un vaccin, campania de imunizare a 
început” - ne-a declarat primarul Sandu Tudor. 
împreună cu dr. Georgiana albu, coordonatorul cam-
paniei de vaccinare în Păulești, edilul a verificat personal 
locația de la Cocoșești pentru a pune la punct ultimele de-
talii înainte ca centrul de vaccinare să devină operațional. 
„Noi am respectat toate indicațiile specialiștilor de la 
DSP, suntem pregătiți, acum așteptăm să vină vaccinul.” 
De altfel, ritmul de aprovizionare cu doze de vaccin pare 
să fie principala problemă cu care se confruntă toate 
statele lumii, nu numai românia. în acest context, cu o 
cerere foarte mare și o capacitate de producție redusă 
(presiunea este accentuată și de necesitatea repetării 
vaccinului după 21 de zile de la administrarea primei 
doze), este posibil să existe decalaje în respectarea eta-
pelor de vaccinare. 
Deocamdată, de acest tratament pot beneficia doar 
angajații din domeniul sănătății și social (etapa I), per-
soanele cu grad ridicat de risc (adulții cu vârsta de peste 
65 de ani și și cei cu boli cronice) și salariații din domenii 
considerate vitale pentru economie (etapa a II-a).

Autoritățile locale au finalizat în timp record 
amenajarea centrului de vaccinare 

de la Căminul Cultural din Cocoșești. 
Mai lipsesc doar dozele de vaccinare pentru 

activarea procedurii de imunizare 
a păuleștenilor la virusul  SARS-CoV-2...

Păuleștenii se pot înscrie pentru vaccin
Chiar dacă dozele de vaccin nu au ajuns încă la nici 
un centru amenajat în mediul rural, păuleștenii care 
doresc să beneficieze mai devreme de acest trata-
ment se pot programa pentru vaccinare la una din-
tre cele nouă locații autorizate din județ. 
Cei care au vârsta de peste 65 de ani, dar și per-

soanele cu boli cronice, se pot înregistra electronic, pe 
platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro, prin in-
termediul medicului de familie sau telefonic, prin ape-
larea numărului unic 021 414 4425. 
având în vedere distanța mică de Ploiești, puteți selecta 
un centru de vaccinare activ din oraș (de exemplu, Spita-
lul Județean sau Spitalul „boldescu”). După validare, veți 
primi programarea (dată și oră) pentru schema de trata-
ment: primul vaccin și rapelul (a doua doză).
Păuleștenii „încadrați” în etapa a III-a, se pot înscrie la 
medicul de familie din comună. „Vom trece într-un regis-
tru, în ordinea în care vom fi contactați, toate personele 
care doresc să se vaccineze - a precizat dr. Georgiana 
albu. Vom avea nevoie de datele personale și de un 
număr de telefon, pentru a putea transmite ulterior data 
programării, care se va face în funcție de ordinea din re-
gistru.” Doctorul albu mai atrage atenția că persoanele 
cu boli cronice care au în medicație anticoagulante tre-
buie să consulte mai întâi medicul specialist și să se pre-
zinte la vaccinare cu recomandarea scrisă a acestuia.

oficialii Ue recunosc că dozele de vaccin 
sunt insuficiente și că livrările viitoare sunt incerte


