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Căutăm soluţii pentru un serviciu 
de salubritate corect

Cu un buget de investiţii concentrat pe proiectele mari aflate 
în lucru şi construit după consultarea cetăţenilor, administraţia 
locală măreşte ritmul, conştientă că “fiecare leu investit 
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Fără credință, omul rămâne 
un simplu animal rațional

 care vine de nicăieri și 
se-ndreaptă către nicăieri.

(Petre Țuțea)

În noaptea de Înviere, circulaţia 
este permisă până la ora cinci

În noaptea de Înviere este permisă circulația până la cinci 
dimineaţă, dar doar pentru persoanele care merg la biserici. 
Suntem sfătuiţi să rămânem în 
case dacă nu participăm la slujba 
religioasă, oamenii legii fiind 
hotărâţi să aplice legea în caz 
contrar. magazinele vor fi deschise 
până la ora 20.00, în Vinerea mare.

Sărbători cu linişte şi iubire în suflet!
PAŞTE FERICIT!

Primar,
Sandu Tudor

Pe 16 martie 2020, copiii luau 
“vacanţa de coronavirus”. Era 
anunţată atunci de ministerul 
Educaţiei ca fiind o „pauză de 18 
zile” pentru prevenirea răspândirii 
Sars-cov-2...
De atunci, am trăit o continuă 
prelungire a acestei perioade, pe 
care am simţit-o cu toţii.

Este al doilea an când ne pregătim de Paşte în aceste 
condiţii. O simt şi copiii noştri...          PaG.6                                                

“Iepuraşii” de la grădiniţă 
aşteaptă... Iepuraşul!
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agenda Consiliului Local

[...] având în vedere prevederile art. 
6, alin. (2) din HG nr. 427/2001 de 
aprobare a Normelor metodologice 
privind condițiile de încadrare, 
drepturile și obligațiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap, 
coroborate cu prevederile art. 35 
și art. 44 din Legea nr. 448/2006 
privind promovarea și protecția per-
soanelor cu handicap și a Normei 
metodologice de aplicare a acesteia,
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. 
(1), lit. a) din OuG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă numarul de 16 
posturi de asistenți personali ai per-
soanelor cu handicap, care necesită 
protecție specială, pentru anul 2021, 
în cadrul Primăriei Comunei Păulești.
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de către 
Compartimentul asistență socială 
și protecția copilului din cadrul Pri-
măriei Păulești și vor fi comunicate 
celor interesați de Secretarul Gene-
ral al Comunei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

Avizat pentru legalitate,
Secretar General - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  
privind aprobarea numărului 
de posturi de asistenți personali

[...] În temeiul art. 139 și art. 196, alin. 
(1) lit. a) din OuG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă concesionarea, pen-
tru o perioadă de 49 de ani, a su-
prafeţei de 694 m2 teren, nr. cadastral 
30.612, situat în satului Găgeni, T 3, 
Parcelele Cc 130 și Cc 132, aflat în do-
meniul privat al Comunei Păuleşti, în 
vederea concesionării pentru realiza-
rea obiectivului „unităţi industriale, 
prestări servicii, depozite”.
Art. 2 Se aprobă studiul de oportu-
nitate şi caietul de sarcini pentru 
concesionarea prin licitaţie publică a 
suprafeţei de teren prevăzută la art. 
1,  conform anexelor nr. 1 şi 2, care 
fac parte integrantă din prezenta.
Art. 3 Plata redevenţei va fi achitată 
în maxim 25 de ani de la încheierea 

contractului de concesiune.
Art. 4 Preţul de pornire a licitaţiei 
este de 3.112 lei/an, fiind calculat în 
conformitate cu raportul de evaluare 
nr. 1051/20.01.2021, întocmit de Ene 
Constanţa.
Art. 5 În vederea atribuirii contrac-
tului de concesiune pentru imobi-
lul prevăzut la art. 1, se desemnează 
reprezentanții Consiliului Local în 
comisia de evaluare a ofertelor.
Art. 6 Împuternicește Primarul Co-
munei Păulești pentru a semna con-
tractul de concesionare.
Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de către Pri-
marul Comunei Păulești, prin Com-
partimentul achiziţii publice, și vor 
fi comunicate celor interesați de Se-
cretarul General al Comunei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

PROIECT DE hOTăRâRE  privind aprobarea 
studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru un teren 
aflat în domeniul privat al Comunei Păuleşti, în vederea concesionării

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
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[...] având în vedere prevederile art. 14, alin. (1) din OuG 
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
precum și ale art. 22, lit. a), art. 25, alin. (1) din anexa nr. 
1 la HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului 
de aplicare a OuG nr. 195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, 
Luând în considerare prevederile art. 23, alin. (1) din 
Ordinul maI nr. 1501/2006 privind procedura înmatri-
culării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de 
circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 
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 regulamentul pentru înregistrarea, 
evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înma-
triculării, în Comuna Păulești, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul Comunei Păulești va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Taxe și impo-
zite locale și Biroul Poliție Locală al Primăriei Păulești.
Art. 3 Hotărârea va fi comunicată Primarului Comunei 
Păulești și Biroului de Taxe și impozite locale.
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate 
în termen legal Instituției Prefectului Județului Prahova 
prin grija Secretarului General al Comunei. 
   Inițiator,   Avizat pentru legalitate,
   Primar    Secretar General
   Sandu Tudor   Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  privind 
aprobarea regulamentului privind înregistrarea, 
evidența și radierea vehiculelor lente care 
nu se supun înmatriculării, în Comuna Păulești

[...] Luând în considerare cererea nr.  
6322/2021 prin care se solicită ac-
ceptarea donației suprafeței de 302 
m2 teren, cu destinație ulterioară de 
drum public, precum și referatul de 
admitere alipire imobile nr. 34189/ 
2021 eliberat de OCPI Prahova,
având în vedere raportul de spe-
cialitate nr. 6616/2021 întocmit de 
Secretarul General al Comunei,
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1) 
lit. a) din OuG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se acceptă donaţia dlui Iordan 
Valentin-Corvin privind suprafața de 
302 m2 teren, nr. cadastral 30783, si-
tuată în satul Găgeni, Tarla 20, Par-
cela 656/98.

Art. 2 Suprafața de teren menționată 
la art. 1 din prezenta hotărâre va 
avea destinația ulterioară de drum 
public.
Art. 3 acceptarea donației de către 
Comuna Păulești se face fără nici 
o contraprestație bănească sau 
schimb de teren în echivalent din 
partea Comunei Păulești sau a re-
prezentanților săi legali.
Art. 4 Împuternicește Primarul Co-
munei să semneze, din partea Co-
munei Păuleşti, actul de donaţie în 
formă autentică.
Art. 5 Cheltuielile aferente încheierii 
şi autentificării actului de donaţie 
vor fi suportate de donator.
Art. 6 Împuternicește Primarul Co-
munei Păulești pentru a semna con-
tractul de concesionare.
Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de către 
Primarul Comunei Păulești și vor fi 
comunicate celor interesați de Se-
cretarul General al Comunei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

Avizat pentru legalitate,
Secretar General - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  privind acceptarea donaţiei 
suprafeței de 302 m2 teren, nr. cadastral 30783, situat în satul Găgeni, 
cu destinație ulterioară de drum public

[...] având în vedere prevederile Le-
gii nr. 273/2006 privind finanţele pu-
blice locale, precum și ale Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general,
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. 
(1), lit. a) din OuG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Se aprobă Programul anual 
al finanţărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al Comu-
nei Păuleşti, alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, afe-
rent anului 2021, conform anexei 
care face parte din prezenta.
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de către Pri-
marul Comunei prin comisia stabilită 
pentru selecția dosarelor și vor fi co-
municate celor interesați de Secreta-
rul General al Comunei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

Avizat pentru legalitate,
Secretar General - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  
privind aprobarea Planului 
finanţărilor nerambursabile
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Nu trece săptămână în care să nu existe 
probleme la serviciile ROSAL. 

Fie că este vorba de o grevă pentru 
neplata salariilor care ne lasă cu 

gunoiul la poartă, fie “doar” de 
întârzieri, sincope sunt permanent.     

“Chiar săptămâna trecută, au rămas tomberoane nego-
lite în anumite zone din comună. Este adevărat, maşinile 
Rosal s-au întors a doua zi, dar disconfortul a fost creat, 
iar practica a devenit aproape o obişnuinţă. Am notificat 
încă o dată societatea de salubritate asupra situaţiei din 
teren”, spune administratorul public al comunei, marian 
Ioniţă. Cu toţii ne-am săturat de situaţia creată de rO-
SaL GruP, societatea care asigură serviciile de salubri-
tate, conform contractului cu asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară (aDI) Parteneriatul pentru manage-
mentul Deşeurilor Prahova. Dacă în alte localităţi, rOSaL 
explică neaplicarea corectă a contractului prin numărul 
mic de contracte încheiate, faţă de numărul gospodăriilor, 
la Păuleşti nu a putut folosi această scuză. “În comuna 
noastră toate gospodăriile au încheiat contract pentru 
serviciile de salubritate, pe numărul corect de membri, 
aflat la momentul semnării în evidenţele primăriei. Aşa 
că este firesc să cerem servicii de calitate, câtă vreme le 
plătim la timp”, spune funcţionarul primăriei.

CinE EstE ADi PARtEnERiAtuL 
PEntRu MAnAgEMEntuL DEşEuRiLoR PRAhovA?
autorităţile judeţene puneau, în 2009, bazele asociaţiei 
de Dezvoltare Intracomunitară “Parteneriatul pentru 
managementul Deşeurilor Prahova”, în cadrul unui pro-
iect finanţat din fonduri euroepene, ce îşi propunea să 
rezolve problema deşeurilor şi a gropilor de gunoi necon-
forme. asociaţia a împărţit judeţul în şapte zone de co-
lectare a deşeurilor, apoi a scos la licitaţie fiecare zonă. 
rOSaL GruP a câştigat cinci din cele şapte zone, inclusiv 
cea în care se află Păuleşti. aDI - din care fac parte 103 
localităţi, alături de Consiliul Judeţean - funcţionează pe 
principii asemănătoare unei societăţi pe acţiuni: fiecare 
localitate are dreptul la un vot - indiferent de numărul 
de locuitori! - iar deciziile se iau cu majoritate de voturi.

sCuzELE RosAL şi sERviCiiLE DE PRoAstă CALitAtE
Ca orice contract, şi cel între rOSaL GruP şi aDI este sem-
nat pe o perioadă determinată, în cazul nostru pe opt ani 

(2017-2025), iar societatea de salubritate a înţeles acest 
termen ca fiind bătut în cuie, chiar dacă oferă servicii de 
proastă calitate şi nu respectă programul de colectare! 
aDI s-a văzut nevoită de fiecare dată să accepte situaţia, 
pentru că nu s-a găsit o soluţie juridică pentru înceta-
rea contractului, câtă vreme procedura de reziliere nu a 
strâns numărul de voturi necesar. 
După părerea unora dintre jurişti, contractul oricum nu 
va putea înceta până în 2025, pentru că “suntem legaţi” 
de cofinanţarea din fonduri europene.
aşa că, rămânem captivi într-un contract în care o socie-
tate nu este capabilă să-şi realizeze obligaţiile, iar cei care 
suferă sunt cetăţenii care plătesc la timp contravaloarea 
serviciilor.  
Ne aflăm în situaţia aceasta şi pentru că operatorul nu 
a făcut investiţii în utilaje mai puţin poluante, mai efi-
ciente, a acumulat întârzieri mari la plata salariilor, care 
au dus la grevele angajaţilor. rOSaL se zbate la limita 
insolvenţei, iar noi nu ştim care rău este mai mic...

“nE gânDiM LA o soLuţiE PRoPRiE”
administraţia locală caută soluţii. “nu este prima sincopă 
în serviciile de salubritate. nu avem de gând să aşteptăm 
până în ziua în care Rosal va pune lacătul pe uşă şi ne 
va lăsa cu gunoaiele pe stradă. Căutăm o soluţie proprie, 
poate chiar un serviciu local de gospodărie. Este o lecţie 
pe care am învăţat-o şi vom fi mult mai atenţi la astfel de 
asocieri”, spune primarul Sandu Tudor.

“Căutăm soluţii pentru un
serviciu de salubritate corect”
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asociaţia de Dezvoltare Interco-
munitară Polul de Creştere Plo-
ieşti – Prahova a continuat să 
funcționeze şi după 2016, cheltuie-
lile de funcţionare fiind suportate 
de unităţile administrativ teritoriale 
membre. Sumele nu sunt deloc de 
neglijat, mai ales într-o perioadă în 
care veniturile bugetelor locale s-au 
micşorat.
“Este motivul pentru care am ce-
rut să ştim pe ce se cheltuie banii, 
pentru că la Păuleşti, de la ADi nu 
ne-a trecut nimeni pragul”, spune 
primarul Sandu Tudor. “În ultimii 
ani, am avut nevoie de susţinere în 
ceea ce priveşte transportul în zona 
metropolitană, problemă cu care 
mai multe localităţi limitrofe s-au 

confruntat. Proiectul care viza rutele 
de transport nu a fost susţinut însă. 
şi atunci, de ce să plătim?!”
Părerea primarului este împărtăşită 
şi de vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean, Cristian apostol: “ne gân-
dim să ne retragem din ADi Polul de 
Creştere Ploieşti. Până acum, din ce 
am găsit, nu există un proiect via-
bil şi nu s-au făcut lucruri, în ultima 
perioadă”.
În cadrul aDI Polul de Creștere 
Ploiești-Prahova lucrează în prezent 
șapte persoane, majoritatea având 
funcții de conducere.
În ceea ce privește salariile și chel-
tuielile de funcționare, acestea au 
fost asigurate de către primăriile im-
plicate și Consiliul Județean Prahova, 

care au plătit anual 
cotizaţii în valoare de 
140.000 de euro.
Cele mai mari sume 
au fost plătite de exe-
cutivul județean și 
de cel ploieștean, fie-
care achitând anual 
câte 50.000 de euro. 
5.000 de euro pe an a 
avut de dat Primăria 
oraşului Băicoi, iar 

toate primăriile de comune impli-
cate, câte 3.000 de euro fiecare (în a-
fara  Păuleştiului, comunele ariceştii 
rahtivani, Bărcăneşti, Berceni, Blejoi, 
Brazi, Bucov, Dumbrăveşti, Târgşoru 
Vechi şi Valea Călugărească).

nu ExCLuDEM ALtE AsoCiERi
În ultimii ani, Păuleştiul este una din-
tre localităţile care a atras fonduri, 
prin proiecte depuse pentru canali-
zare, sală de sport, cămin cultural, 
infrastructură de transport, blocuri 
pentru tineri. administraţia locală şi-a 
trasat liniile de dezvoltare strategică 
şi pentru perioada următoare şi are 
în pregătite şi documentaţiile pen-
tru alte proiecte. Ia astfel în calcul şi 
posibilitatea asocierii cu alte uaT-uri 
sau cu Consiliul Judeţean, dar doar 
punctual, fără a mai fi nevoită să 
susţină alte structuri.
“Am considerat că aceasta este o 
soluţie corectă în perioada aceasta. 
vom continua să căutăm soluţii şi 
vom depune proiecte pentru diferite 
investiţii, dar în asociere punctuală, 
acolo unde este cazul. nu putem şi nu 
ne dorim să susţinem o instituţiecare 
nu ne aduce nici un beneficiu”, spune 
Sandu Tudor.

Polul de Creştere Ploieşti înghite 
resurse, fără vreun rezultat

Polul de Creștere 
Ploiești - Prahova a fost creat 
în anul 2009, având  scopul 
de superviza derularea 
unor proiecte europene 
importante, derulate în 
perioada de programare 
2007-2013, ultimele dintre ele 
încheindu-se în anul 2016.
De atunci, 
ADI Polul de Creştere Ploieşti
a înghiţit resurse, 
fără a aduce rezultate.
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“Iepuraşii” de la grădiniţă 
aşteaptă... Iepuraşul!
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La Grădiniţa cu program prelungit 
de la Păuleşti, educatoarele găsesc 
în fiecare zi noi metode de a face 
lecţiile mai atractive.
astăzi, grupa „iepuraşilor” se pregă-
teşte pentru Paşte. Tocmai au ter-
minat de colorat planşele cu ouă 
pregătite de Doamna ramona matei 
şi cercetează atent la lucrările cole-
gilor. Deocamdată, este doar o reca-
pitulare, pentru săptămâna viitoare, 
când vor avea de încondeiat „ouă 
adevărate”.
acasă au observat deja că mămicile 

sunt foarte ocupate cu pregătiri pen-
tru Sărbătoarea Învierii Domnului şi 
au şi ei pregătite câteva surprize 
pentru masa de Paşte, lucrate la 
grădiniţă.

Lipind, decupând, pictând, îmi 
povestesc despre „Iepuraşul fer-
mecat” care o să vină peste câteva 
zile. „Este maaare, roz şi are ochi 
albaştri”, îmi spune Cara. „o să aducă 
ouă de ciocolată şi cadouri pentru 
copiii cuminţi”, adaugă serios Ianis. 
Şi, deşi se pun de acord cu toţii că 
Iepuraşului de Paşte „nu trebuie să îi 
scriem ca să ne aducă daruri”, totuşi 
copiii de la grupa mijlocie s-au gân-
dit să îşi transmită dorinţele, „poate, 
poate, iepuraşul le va auzi”!
Doamna deschide discuţia despre 

tradiţiile de Paşte. Cei mari mari din-
tre copii îşi amintesc de acum doi 
ani, când au mers la biserică în Vine-
rea mare, cu flori, şi „să ia lumină, cu 
mami şi tati”. 

Pentru cei mai mici dintre „iepuraşii” 
de la grădiniţă, acesta va fi primul an 
pe care şi-l vor aminti. „unii dintre 
ei au trei ani şi trăiesc aceste emoţii 
pentru prima dată. sperăm să fie un-
ele pozitive, de care să-şi amintească 
cu drag. Pentru toţi însă, faptul că 
ne-am întors în clase este o bucurie. 
ne jucăm împreună, aflăm lucruri 
noi, învăţăm”, spune educatoarea 
celor 26 de prichindei. „Această 
perioadă este plină de semnificaţii şi 
mă bucur că ne apropiem, încet, de 
normalitate.”

Pe 16 martie 2020, copiii luau “vacanţa de coro-
navirus”. Era anunţată atunci de Ministerul 
Educaţiei ca fiind o „pauză de 18 zile” pentru 
prevenirea răspândirii sars-cov-2... De atunci, 
am trăit o continuă prelungire a acestei crize, pe 
care am simţit-o cu toţii.
Este al doilea an când ne pregătim de Paşte în 
aceste condiţii. o resimţim noi, adulţii, dar o 
simt şi copiii noştri.



“În sfârşit, avem speranţa că putem 
depăşi perioada aceasta de pand-
emie, prin vaccinare. ne vom înto-
arce astfel la viaţa normală, fără 
măşti şi restricţii. La începutul aces-
tei luni, am primit dozele pentru 
centrul de la Cocoşeşti. Dacă la în-
ceput, Păuleştiul era avizat pentru 
serul de la zeneca, mă bucur să spun 
că acum se foloseşte doar ser de la 
Moderna. Era firesc ca autorităţile să 
ia în calcul cererile noastre, pentru 
că deocamdată reticenţele faţă de 
serul Astra-zeneca sunt mari”, spune 
primarul Sandu Tudor. “După cum 
vedeţi, condiţiile sunt mult peste cen-
tre de vaccinare din Ploieşti şi avem 
avantajul faptului că nu este aglo-

merat şi nu trebuie să ne deplasăm 
în alte localităţi”.
Centrul de la Cocoşeşti dispunea, 
pe 23 aprilie, de 436 de locuri, atât 
pentru categoriile vulnerabile şi 
angajaţii din domenii esenţiale, cât 
şi pentru populaţia generală. Ordinea 
alocării programărilor la vaccinare 
se realizează în funcţie de gradul de 
ocupare a locurilor de către cate-
goriile prioritare - adică persoanele 
vârstnice, cu boli asociate şi salariaţi 
din sectoarele esenţiale - înscrise pe 
listele centrului. Capacitatea zilnică a 
centrului este de 96 de vaccinări.

Cum procedez?
Pentru cei care aleg programarea 

individuală în plat-
forma electronică,  
după programare, 
dacă sunt locuri li-
bere, beneficiarul 
primeşte o notifi-
care în acest sens, 
iar ulterior va intra 
în aplicaţie, pen-
tru alegerea zilei şi 
a intervalului orar 
atât pentru prima 
doză, cât şi pentru 
rapel. După confir-
marea datei, puteţi 
descărca şi recipi-
sa cu care vă veţi 

prezenta la centru.
Persoana care nu confirmă prin pro-
gramare locul disponibil în termen 
de 24 de ore de la primirea notificării, 
va mai primi încă două notificări ul-
terioare. În lipsa unei confirmări în 
acest interval de timp, beneficiarul 
rămâne pe lista de aşteptare, însă va 
pierde poziţia ocupată iniţial.
Pentru persoanele care optează 
pentru call center, se va face pro-
gramarea în ziua şi în intervalul orar 
disponibil. Veţi fi notificaţi înainte cu 
24 de ore şi nu este necesar să con-
firmaţi.

Ce trebuie să ştiu
înaintea vaccinării?
În ziua vaccinării, la centru veţi fi 
evaluaţi medical de medicul cen-
trului şi va trebui să răspundeţi la 
câteva întrebări privind tratamen-
tele pe care le luaţi şi de situaţia dvs 
medicală. 
Nu trebuie să aveţi simptome asoci-
ate covid sau să aveţi alte simptome 
de boală. Nu uitaţi că aveţi nevoie de 
cartea de identitate!

Adolescenţii se vaccinează?
Pentru adolescenții cu vârsta între 16 
și 18 ani s-a stabilit că se pot vaccina, 
dar doar cu serul de la Pfizer, singu-
rul vaccin aprobat pentru minori.
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La Căminul de la Cocoșești, 
ne vaccinăm cu moderna

Centrul de vaccinare de la Sala 
multifuncţională din Cocoşeşti este 
operaţional. Dacă la început se primiseră 
aici  doar doze AstraZeneca, acum 
imunizarea se face cu ser de la Moderna. 
Persoanele care vor să se programeze la 
vaccinare trebuie să-și facă un cont pe 
platforma rovaccinare.ro sau se pot 
programa direct la 
numărul de telefon 021.414.44.25.



ouăle.
În săptămâna aceasta, primim şi 
haine noi, pe care le purtăm în noap-
tea de Înviere.

PAŞTELE SE SăRBăTOREŞTE 
ÎNTOTDEAUNA ÎN FAMILIE
În seara Învierii, mergem la slujbă, 
iar părintele spune că trebuie să  
încercăm să uităm de supărări și să 
regăsesim pacea sufletească.
se spune că este bine să se păstreze 
lumânarea primită la biserică și să 
se aprindă pentru câteva momente 
când e furtună sau când sunt alte 
evenimente. Cei care le păstrează 
vor fi bine văzuţi de ceilalți și vor 
avea parte de reușite.
Credincioşii care nu pot merge la 
slujbă îndeplinesc în prima zi de 
Paște un ritual care să-i purifice: 
se spală pe față cu apă proaspătă, 
în care pun un ou roșu, un ou alb și 
o monedă de argint. tradiţia  este 
considerată aducătoare de belșug, 
sănătate și energie; abia apoi fami-
lia se așează la masă. 
Întotdeauna Paştele se sărbătoreşte 
acasă, cu familia, bucurându-ne de 

cadouri și de preparatele delicioase, 
dar mai ales că suntem împreună.

TRADIŢII DESPRE CARE DOAR 
AM AUZIT...
se povesteşte, că la denia din Joia 
Mare, tinerii vin la biserică aducând 
o sfoară; după fiecare evanghelie 
citită, fac un nod și își pun o dorință. 
sfoara cu cele 12 noduri se pune 
sub pernă în noaptea de joi spre vi-
neri, pentru ca tinerii să-și viseze 
jumătatea. Dacă una dintre dorințe 
se îndeplinește, nodul corespunzător 
se desface.
Cei născuţi în ziua de Paşte se spune 
că vor avea o viaţă luminoasă şi 
plină de noroc.
nu este bine ca în ziua de Paşte să 
se doarmă, fiindcă restul anului va 
aduce somnolenţă, ghinion sau re-
colte slabe.
se mai spune că la masa de Paşti tre-
buie să se înceapă cu consumul unui 
ou, existând credinţa că astfel trupul 
va fi sănătos întreg anul, apoi peşte 
– pentru a fi sprinten precum acesta 
– şi mai apoi pasăre – pentru a fi uşor 
ca puiul.
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suntem aproape de Paşte... Este 
mai altfel acum, pentru că sunt încă 
restricţii, dar la noi acasă se fac deja 
pregătiri, aşa cum se făceau şi înainte 
de pandemie. Îmi amintesc că şi anul 
trecut, ne-am pregătit la fel, deşi nu 
puteam ieşi din casă... seara de În-
viere a fost tristă, am ascultat clopo-
tele în curte şi am aşteptat lumină la 
poartă...
Paștele este în primul rând o 
sărbătoare de suflet, un moment 
care amintește de iubirea divină 
și de miracolul învierii. obiceiurile 
păstrate în această perioadă nu sunt 
la fel de importante, dar respectarea 
lor aminteşte creștinilor de înaintaşi.

CURăŢENIE,
ÎN CASă ŞI ÎN SUFLET
zilele acestea, ne pregătim fiecare 
după puterea lui. Mama a început 
curăţenia, spală geamurile, covoa-
rele, şi noi facem curat în camera 
noastră şi prin curte, ajutăm fiecare 
cu ce putem. totul străluceşte şi este 
un sentiment de curăţire, de prime-
nire, mai ales că acum grădinile sunt 
înflorite.
Am ţinut post şi aşteptăm sâmbăta 
din săptămâna patimilor, să ne îm-
părtăşim. tot atunci mama va înroşi 

Tradiţiile ne duc mai departe...
Anul acesta, mai mult ca 
aldătadă, mi-am dorit 
să pot scrie despre pregătirea 
Paştelui în şcoli şi grădiniţe.
Mi-am dorit, ca noi toţi, să 
ne apropiem de sărbători cu 
linişte, învăţându-ne copiii 
despre valorile acestor locuri. 
În întâmpinarea gândurilor 
mele parcă sau poate cu 
aceleaşi sentimente, 
prof. Alina Ileana Popescu 
şi-a provocat elevii să scrie 
despre tradiţiile 
sărbătorilor pascale, aşa cum 
le cunosc din familie şi cum şi 
le amintesc...

Poate nu ne vom mai întâlni ca în alţi ani, nu vom mai face 
împreună cozonaci şi nu vom încondeia ouă la şcoală...

Avem însă speranţa pe care ne-o dau acum copiii noştri că, 
după ce vom învinge şi această boală, vom trăi împreună 

alături de oamenii la care ţinem,  toate momentele 
importante ale vieţii, fără frică şi restricţii... 

Pagina aceasta, scrisă de copii, este o promisiune.



InfoPĂuLEŞTI / aprilie 2021

aCTuaLITaTE    9

Începând cu data de 10 mai, şase 
funcţionari din Primăria Păuleşti vor 
fi angrenați în activitățile specifice 
recenzării agricole.
Fiecare dintre recenzori va avea asu-
pra sa legitimaţia, pe baza căreia 
poate face dovada identităţii sale.
Vor fi „vizitate” peste 1.178 de 
exploataţii agricole din comună, 
împărțite pe șase sectoare. Cetăţenii 
sunt rugați să ofere sprijin în docu-
mentarea privind suprafețele de 
teren utilizate în agricultură, culturi-
le și efectivele de animale. Este im-
portant ca până pe 10 mai când în-
cepe efectiv recenzarea, păuleştenii 
să caute actele de proprietate sau 
contractele de arendă/concesiune 
pentru suprafeţele de teren, pentru 
a putea face declararea exactă. refu-
zul de a primi recenzorii sau declara-
rea incorectă sau incompletă poate fi 
amendată cu până la 3000 de lei.

Față de ultimul recensământ agricol 
efectuat la nivel național, care a avut 
loc în 2010, marea „noutate” este că 
recenzarea se face în sistem „hibrid” - 
atât on-line, cât și fizic, pe teren! 
angajații administrației locale de-
semnați pentru această activitate vor 
merge la adresa fiecărei gospodării, 
se vor valida cu coordonatele GPS 
ale gospodăriei (fără îndeplinirea 
acestei proceduri, recenzarea nu 
este posibilă!) și abia apoi vor com-
pleta formularul electronic din ta-
bletă (acesta înlocuiește formularul 
de hârtie).
Inițial, etapa de colectare a datelor a 
fost programată între 1 februarie și 
30 aprilie 2021, dar „imperfecțiunile” 
sistemului (disfuncționalități la pro-
gramele de pe tabletă) demonstrate 
în toamna anului trecut, la recen-
sământul de probă, au condus la 
amânarea cu trei luni.

Guvernul a declarat că organizarea 
recensământului „are ca obiectiv asi-
gurarea de date pentru punerea în 
aplicare a politicilor naționale și eu-
ropene în domeniul agricol, necesare 
procesului de participare a României 
la Politica Agricolă Comună.”

Începe recensământul
agricol, în varianta... hibrid!

Impozitele și taxele locale 
au “intrat” în penalităţi

Serviciul Impozite şi taxe locale (ITL) informează contribuabilii, atât persoane 
fizice, cât și persoane juridice, că scadența termenului de plată a primei 
tranșe din 2021 pentru principalele obligaţii fiscale la bugetul local (impozit 
pe clădiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport etc.) a expirat 
în data de 31 martie. Tot pe 31 martie, a expirat şi termenul până la care plata 
integrală a impozitelor putea fi făcută beneficiind de bonificaţia stabilită de 
Consiliul local.
Neplata până la acest termen a obligațiilor scadente va atrage după sine 
majorări de întârziere (1% pe lună începând cu ziua imediat următoare 
scadenţei termenului de plată şi până la data stingerii sumei datorate) și 
obligă organul fiscal la declanșarea executării și aplicarea măsurilor efective 
de executare, în conformitate cu legislația în vigoare. Serviciul ITL atrage 
atenţia şi asupra “penalităţilor de nedeclarare” - sancţiuni care se aplică pen-
tru obligaţiile fiscale nedeclarate sau declarate incorect. 
Pe de altă parte, autoritățile recunosc că gradul de colectare a taxelor este 
mult peste nivelul din anii trecuți. „Conform centralizatorului, anul aces-
ta contribuabilii și-au achitat în proporție de 73% la persoanele fizice şi 
83% la persoanele juridice obligațiile fiscale către bugetul local” - declară 
funcționarii ITL din cadrul Primăriei Păuleşti.
următorul termen de plată este 30 septembrie, până când trebuie achitate 
integral impozitele şi taxele locale pentru anul 2021.

ambrozia,
la control!

Printr-o adresă transmisă tuturor 
primăriilor din țară, ministerul me-
diului a solicitat autorităților locale 
să identifice toate terenurile infes-
tate cu ambrozie, să întocmească 
o situație cu proprietarii acestor 
terenuri și să dispună un plan de 
combatere a buruienii.
În acest sens, reprezentanții Primă-
riei recomandă deținătorilor de te-
ren din comună să ia toate măsurile 
care se impun pentru stârpirea am-
broziei prin erbicidare sau cosire.
ambrozia este o plantă care pro-
voacă alergii grave la om și poate 
aduce amenzi usturătoare celor care 
nu o combat de pe propriile cul-
turi (Legea nr. 62/2018 și Legea nr. 
129/2020): între 750 şi 5.000 de lei 
pentru persoanele fizice, respectiv 
între 5.000 și 20.000 la juridice.
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350 de frasini au fost plantați
de voluntari din comună

anunțată pe site-ul oficial și pe platformele de 
socializare, acţiunea de împădurire începută în 

această lună în comună, s-a bucurat de multe 
aprecieri, dar... cam atât! Dacă pe facebook, 

like-urile au curs, iar comentariile au fost 
mobilizatoare şi dătătoare de speranţă,
în ziua planificată  pentru desfăşurarea 

acţiunii şi-au dorit cu adevărat să ajute doar 
funcţionarii primăriei, câţiva consilieri şi

25 de iubitori ai mediului.

PăDuREA PăuLEşti,
un subiECt CARE nE PLACE
Sunt mulţi cei care duc dorul vremu-
rilor în care sfârşitul de săptămână se 
petrecea în parcul de lângă pădure 
şi aduc în discuţie rărirea accentuată 
a zonei verde în ultimele dece-
nii. O fac şi pe reţele de socializare: 
“pădurea s-a tăiat aşa de mult în ul-
timii ani, încât vom rămâne curând 
doar cu amintirile”... sau “ar fi nevoie 
de plantări, ca să nu rămânem fără 
pădure”. Sunt doar două dintre me-
sajele unor păuleşteni.
Şi mai mulţi sunt cei care se lasă 
antrenaţi în discuţiile din mediul vir-
tual şi care - teoretic, am văzut acum! 
- sunt gata să se implice în acţiuni 
care să ne ajute să revenim comuna 
cu cel mai râvnit loc de petrecere a 
timpului liber.

invitAţiE PEntRu
toţi iubitoRii MEDiuLui
Da, zonele împădurite au scăzut în 
ultimii 30 de ani. Terenurile nefiind 
ale administraţiei locale, aceasta nu 
a avut cum să stopeze defrişările. S-a 
implicat însă periodic, singură sau 
alături de diferite organizaţii civile, 
în acţiuni de ecologizare, amena-
jare sau plantare de pomi, pe toată 

suprafaţa comu-
nei.
De data aceasta, 
a fost vorba de 

plantarea unei “perdele verzi” de-a 
lungul drumului judeţean care face 
legătura între DN1 şi lacul din a-
propierea pădurii. 
acţiunea a fost anunţată din timp, 
pe site-ul autorităţii locale, dar şi pe 
reţele de socializare. Şi a avut, pe net, 
ecoul la care se aşteptau autorităţile! 
Şi... atât! În week-end-ul în care 
a avut loc acţiunea, s-au alăturat 
funcţionarilor primăriei şi câtorva 
consilieri locali, doar 25 de voluntari 
de la Biserica adventistă de ziua a 
7-a din Găgeni. 
Ionel Preda, unul dintre voluntari, 

spune că “o acţiune practică în folo-
sul oamenilor valorează cât o mie de 
cuvinte”. Şi are dreptate,  pentru că 
a demonstrat ce înseamnă solidari-
tatea, făcând, nu vorbind! 
Sigur, este o perioadă cu multe 
provocări şi timpul nostru este scurt. 
Însă o oră petrecută în aer liber, 
plantând un pom, ar fi fost poate un 
ajutor nu doar pentru mediu, ci şi 
pentru noi. altfel... mergem doar la 
plăcinte înainte...
rămânem cu aceşti 350 de frasini ti-
neri care mărginesc DJ 155, cu amin-
tirea unei zile alături de oamenii cu 
care împărţim aceleaşi valori şi cu 
credinţa că împreună am putea face 
o lume mai bună, o comună mai 
verde, mai curată. 
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Ministerul Mediului a anunțat că, înainte 
de sărbătorile pascale, va lansa ediția 2021 
a programului „Rabla pentru electrocasnice”.
Noutatea programului este introducerea 
laptop-urilor și tabletelor ce pot fi cumpărate 
cu vouchere de pe lista electrocasnicelor.
Bugetul alocat de guvern prin Administrația 
Fondului de Mediu este de 75 milioane lei.

Cadou de Paște pentru români: 
„rabla pentru electrocasnice”

Blocat în 2020 pentru că soft-ul „ra-
blei pentru electrocasnice” nu putea 
prelua şi înregistra solicitările celor 
care intenționau să aplice pentru 
voucherele electronice, programul 
mult așteptat de români va reveni 
anul acesta chiar în Săptămâna 
mare, după cum au anunțat oficialii 
ministerului mediului. 
La fel ca și în cazul „rabla pentru 
autovehicule”, stimularea înlocuirii 
echipamentelor electrocasnice, elec-
trice și electronice uzate cu unele 
mai performante din punct de ve-
dere energetic se face prin oferirea 
de vouchere populației. 
anul acesta, în program sunt incluse 
zece categorii de produse, pe lângă 
electrocasnice (aparate frigorifice 
sau de aer condiționat, aspiratoare, 
uscătoare, mașini de spălat rufe sau 
vase) fiind adăugate și o serie de e-

lectronice: televizoare, laptopuri și 
tablete. Voucherele au valori cuprin-
se între 200 și 500 de lei și nu pot 
depăși jumătate din prețul produsu-
lui solicitat.
același solicitant poate obține mai 
multe vouchere, însă maximum un 
voucher pentru fiecare categorie din 
cele zece aprobate.

Cum obțin un voucher?
Obținerea voucherului presupune 
„urcarea” pe site-ul aFm a unei de-
clarații pe proprie răspundere, în 
care solicitantul se angajează să pre-
dea un echipament uzat. 
După obținerea voucherului de pe 
site-ul www.afm.ro, aveți la dispoziție 
maximum 15 zile ca să utilizați vou-
cherul la cumpărarea (on-line sau 
direct din magazin) unui produs din 
listă de la unul dintre magazinele 

validate (cei mai cunoscuți retaileri 
de pe piață, dar și principalele hyper-
market-uri din țară).
Condițiile obligatorii pentru accesa-
rea programului sunt un cazier fiscal 
curat (solicitantul nu trebuie să aibă 
datorii la stat), predarea unui echi-
pament uzat și achiziționarea unor 
electrocasnice cu o clasă minimă de 
eficiență energetică. 
Participarea în cadrul programului 
implică însă și acceptarea publicării 
unor date personale ale solicitantu-
lui pe site-ul aFm. 

Produsele din program
și valoarea voucherelor
Conform ghidului de finanțare, valoa-
rea voucherelor este următoarea:
4400 lei pentru aparatele de aer 
condiționat cu eficiență energetică 
la răcire cel puțin a++;
4400 de lei pentru aparate frigori-
fice (frigidere, combine frigorifice) cu 
clasa energetică cel puțin a++;
4400 lei pentru televizoare cu efi-
ciență energetică cel puțin a;
4400 lei pentru uscătoare de rufe 
din clasa energetică cel puțin a++;
4300 lei pentru mașini de spălat 
rufe cu eficiență energetică cel puțin 
a++;
4400 de lei pentru mașini de spălat 
vase cu clasa energetică cel puțin 
a++;
4200 lei pentru aspiratoare cu un 
consum de energie sub 43 kWh/an;
4500 lei pentru laptopuri și 300 de 
lei pentru tablete.



Perioada crizei sanitare a fost grea 
pentru autorităţile locale, nu doar 
pentru că s-au diminuat încasările 
la buget. Firmele şi-au micşorat 
activitatea şi numărul de salariaţi, 
reducând ritmul de lucru şi asta a 
însemnat întârzieri în graficele de 
lucrări. Despre situaţia din Păuleşti, 
am stat de vorbă cu primarul comu-
nei, chiar “pe teren”, într-o zonă în 
care se asfaltează.

- Este sâmbătă, dar se asfaltează dru-
muri... Sunt lucrări care au întârzieri 
sau încercaţi să beneficiaţi de vre-
mea mai bună?
- nu avem în acest moment întârzieri 
la nici unul dintre proiectele în lu-
cru. Poate şi pentru că am urmărit în 
fiecare zi şantierele... se fac asfaltări 
acum pe drumurile afectate de 
lucrările la canalizare sau pentru 
alte reţele edilitare. Avem prinşi bani 
în bugetul pentru acest an pentru 
reparaţii de drumuri şi, de aseme-
nea, dorim să continuăm cu asfal-
tarea pe alte drumuri din comună. 

Este primul lucru de care ne lovim 
când ieşim pe poartă, aşa că trebuie 
să continuăm modernizarea drumu-
rilor, şi anul acesta.

- aţi amintit de canalizare. Când se 
vor încheia lucrările?
- În acest an trebuie şi vom finaliza 
trei mari investiţii, toate cu fonduri 
extrabugetare atrase de echipa de 
la primărie. vorbesc despre reţeaua 
de canalizare, prin fonduri PnDL, 
despre blocul AnL, de care vor be-
neficia tinerii din comună şi despre 
grădiniţa cu program prelungit.

- Dar grădiniţa deja funcţionează...
- sigur! Dar proiectul cuprinde în 
afara clădirii, a dotării cu mobilier, 
a locului de joacă, şi amenajarea 
spaţiilor din jurul grădiniţei. Aici, 
încă avem de lucrat, iar vremea 
urâtă din această primăvară nu ne-a 
fost prielnică. La finalizare, nu va fi 
doar o nouă clădire care adăposteşte 
grădiniţa, ci un complex dedicat ce-
lor mici.

- În ultimii ani, s-a conturat o strate-
gie pentru dezvoltarea infrastructu-
rii pentru educaţie, pentru copii şi 
tineri...
- şi vom continua! Am predat 
către Compania naţională pen-
tru investiţii şi terenul pe care va fi 
construit bazinul de înot. Aşteptăm 
acum finalizarea documentaţiei 
pentru scoaterea la licitaţie de către 

Cni a construcţiei. Astfel, zona par-
cului de la pădure se va contura ca 
“zona sporturilor” din comună.

- Pe lista aprobată pentru 2021, am 
regăsit şi proiecte care vizează  extin-
derea de reţele utilitare.
- Avem multe zone de extindere 
imobiliară, unde nu am putut ţine pa-
sul cu dezvoltarea, din lipsa banilor. 
Facem însă în continuare eforturi 

pentru ca în toate satele şi cartierele 
noi să ajungem la acelaşi nivel de 
echipare edilitară. sunt prevăzute 
fonduri şi pentru extinderea trotu-
arelor, pentru monitorizare şi su-
praveghere video, pentru parcuri și 
locuri de joacă, pentru moderniza-
rea iluminatului public, pentru dota-
rea cu utilaje pentru gospodărirea 
comunei sau achiziţia de prize 
pentru alimentarea electrică a au-
tovehiculelor. Continuăm aşadar 
să construim pentru că moderniza-
rea satului românesc este scopul de-
clarat al administraţiei locale.

“Continuăm să construim pentru
modernizarea satului românesc”

Consilierii locali au aprobat în unanimitate 
bugetul pe anul acesta şi lista de investiţii.
Deşi venim după un an de pandemie, în care 
orice calcul a fost dat peste cap, autorităţile 
locale au gândit financiar anul în curs prin 
prisma continuării proiectelor deja începute şi 
continuarea dezvoltării pe direcţiile stabilite după 
consultarea cetăţenilor.
Primarul Sandu Tudor spune că “tocmai pentru 
că ne aflăm într-o perioadă de criză, nu trebuie să 
încetinim ritmul. Investiţiile vor continua, pentru 
că orice leu investit va aduce alte surse la buget”.


