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Ne întoarcem la restricții:
6,92 rată de infectare în Păulești

„Valul 4” a ajuns și la noi în comună!  Din 30 septembrie, 
Păuleştiul este în cod roșu și 
din nou sub restricțiile impuse 
de lege: mască, distanțare socială, 
evenimente cu participarea 
a cel mult 200 de persoane şi 
carantină pe timpul nopţii pentru 
persoanele nevaccinate.        PAG.11

Ridicarea gunoiului
se face după alt program 

Soluție temporară la „criza gunoa-
ielor”: operatorul ROSAL a alocat 
special pentru comuna noastră o 
autospecială, care va colecta deșe-
urile menajere de la fiecare gospo-
dărie din Păulești, de luni până 
vineri, după un program stabilit 
pentru fiecare sat.                          PAG.5                             

La 5 puncte de lider
CS Păuleşti se află pe drumul cel 
bun în reconstrucţia echipei. Băieţii 
antrenaţi de Florin Pripu au reuşit în 
ultima etapă de campionat o victorie 
de palmares în faţa mult mai titratei 
Petrolistul Boldeşti (scor 2-0). 
La jumătatea turului, dar cu un meci 
în minus, echipa noastră se află la 5 
puncte de lider.                              PAG.9                                                  

Şcoala nevoită să învețe 
lecţia pandemiei
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La toate unităţile de învăţământ din comună, şcoala a început pe scenariul 
„verde”, dar numai după o săptămână, una dintre clase a trecut în on-line.     

Ajutoare alimentare de 
la uniunea Europeană

În ultima decadă a lunii septembrie, 
Serviciul Asistență socială din ca-
drul Primăriei Păulești a distribuit 
produsele comunitare - alimente 
și produse de igienă, oferite prin 
programul POAD, către beneficiarii 
venitului minim garantat și ai alo-
cației pentru susținerea familiei.
                                                             PAG.4

1 MAxIMA LUNII

„Acolo unde justiția
nu funcționează,

este periculos 
să ai dreptate.”

(Francisco de Quevedo)
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Agenda Consiliului Local

[...] Luând în considerare Raportul 
de specialitate nr. 14569/2021 al 
Biroului Buget-finanțe, impozite și 
taxe locale din cadrul Primăriei Pă-
ulești, precum și prevederile art. 
185, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, 
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 Procedura  privind 
reglementarea acordării eșalonării 
la plată pentru creanțele bugetare 
restante datorate bugetului local 
de către persoanele fizice și juridice, 
conform Anexei care face parte inte-
grantă  din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se aplică în-
cepând cu data de 1.09.2021.
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de către Bi-
roul Buget-finanțe, impozite și taxe 
locale din cadrul Primăriei Păulești și 
vor fi comunicate celor interesați de 
Secretarul General al Comunei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

Avizat pentru legalitate,
Secretar General - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  
privind eșalonarea la plată pentru 
creanțele bugetare restante
datorate bugetului local [...] Având în vedere art. 484 din noul 

Cod Fiscal, precum și prevederile art. 
30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modifi-
cările și completările ulteriore,
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1)
din OuG nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ, 

Consiliul Local Păuleşti
adoptă prezenta hotărâre

Art. 1 Începând cu data prezentei 
hotărâri, se instituie o taxă specială 
pentru eliberarea plăcuțelor în vede-
rea înmatriculării mopedelor, trac-
toarelor agricole sau forestiere, a 
remorcilor destinate a fi tractate și a 
mașinilor autopropulsate.
Art. 2 Cuantumul taxei speciale pre-
văzute la art. 1 este de 60 lei și se 
achită de proprietar la Casieria Pri-
măriei Păulești sau prin mijloacele 
de plată electronice în contul RO32 

TREZ 5392 1360 206X XXXX, des-
chis de uAT Păulești la Trezoreria 
Boldești Scăeni, înainte de predarea 
fizică către proprietar.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă 
la cunoştinţă publică potrivit preve-
derilor legale în vigoare.
Art. 4 Împotriva acestei hotărâri, per-
soanele interesate pot face contes-
taţie în termen de 15 zile de la adu-
cerea la cunoştinţă publică.
Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri 
vor fi duse la îndeplinire de Biroul 
Buget-finanțe, impozite și taxe locale 
și Poliția Locală din cadrul Primăriei 
Păulești și vor fi comunicate celor in-
teresați de Secretarul General al Co-
munei. 
Inițiator,
Primar - Sandu Tudor

Avizat pentru legalitate,
Secretar General - Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  privind instituirea, administrarea și 
încasarea taxei speciale pentru eliberarea plăcuțelor în vederea 
înmatriculării mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere 

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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[...] Ținând cont de raportul de specialitate nr. 14608/2021 
al Comisiei speciale de analiză a cererilor, precum și 
de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Păulești,
Luând în considerare Legea nr. 15/2003 privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe pro-
prietate personală, coroborată cu HG nr. 896/2003 pen-
tru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Le-
gii nr. 15/2003, 
În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), 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 modelul-cadru de Contract privind con-
stituirea dreptului de superficie ce se va încheia în for-
mă scrisă între Comuna Păuleşti şi titularul dreptului de 
folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/ 
2003, republicată, modificată şi completată privind spri-
jinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, cu modificările și completările ul-
terioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicește Primarul Comunei Păulești să 

semneze Contractul privind constituirea dreptului de su-
perficie menționat la art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art. 3 Cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor a- 
diţionale în formă autentică vor fi suportate de super-
ficiarul investitor.
Art. 4 Prevederile prezentei hotătâri vor fi duse la înde-
plinire de către Primarul Comunei Păuleşti şi Comisia 
de analiză constituită prin Dispoziția Primarului nr. 232 
/2011 şi va fi comunicată celor interesaţi de Secretarul 
General al Comunei.
Inițiator,  Avizat pentru legalitate,
Primar-Sandu Tudor Secretar General-Felicia Răducea

PROIECT DE hOTăRâRE  privind aprobarea modelului-cadru de Contract privind 
constituirea dreptului de superficie ce se va încheia în formă autentică între Comuna Păuleşti şi 
titularul dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003

[...] Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16359/ 
2021 al Compartimentului urbanism din cadrul Primăriei 
Păulești,

PROIECT DE hOTăRâRE  privind aprobarea 
documentaţiei PuZ Extindere intravilan (S=13152m2)  

Luni și miercuri:  800-1200 şi 1230-1600

Marți: 800-1200 şi 1230-1730

Joi: 800-1200 şi 1230-1600 - se lucrează cu publicul 
doar la Casierie și Registratură;

Vineri: 800-1200 şi 1230-1430.
Audienţe: Primar luni: 930 - 1300;

Viceprimar marţi: 800-1200 și miercuri 1400-1600 
Secretar luni: 1000-1200, 

miercuri 800-1200 și joi 1230-1430.

Program de lucru cu publicul
Primăria Păuleşti

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 documentația privind PuZ „Extindere 
intravilan (S=13152 m2), ridicare restricție de construire 
și parcelare teren pentru zonă locuințe și zonă mixtă 
locuințe și instituții și servicii și schimbare destinație 
teren din zonă locuințe în zonă spații verzi și zonă căi 
de comunicații (Sstud=25114 m2), beneficiar Comuna Pă-
ulești”, conform Avizului unic nr. 2626/2021 al Consiliului 
Judetean Prahova, Comisia Tehnică de Amenajarea Teri-
toriului și urbanism a județului Prahova.
Art. 2 Localizarea proiectului: sat Păulești nr. cadastral 
25956, T 12/1, parcela A610/6, nr. cad. 25957, T 12/1, par-
cela A610/6, nr. cad. 25958, T 12/1, parcela 610/6, nr. cad. 
26775, T 12/1, parcela A610/6, nr. cad. 27776, T 12/1, par-
cela A610/6, nr. cad. 26946, T 12/1, parcela A610/6, nr. 
cad. 26981, T 12/1, parcela A610/6, nr. cad. 26998, T 12/1, 
parcela A610/6, nr. cad. 27849, T 12/1, parcela A610/6, 
nr. cad. 27850, T 12/1, parcela A610/6, nr. cad. 26854, T 
12/1, parcela A610/6, De 612, De 613.
Art. 3 Perioada de valabilitate a PuZ-ului prevăzut la art. 
1 este de 5 ani de la data prezentei. 
Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la în-
deplinire de Compartimentul urbanism și vor fi comuni-
cate celor interesați de Secretarul General al Comunei. 
Inițiator,  Avizat pentru legalitate,
Primar-Sandu Tudor Secretar General-Felicia Răducea
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Primăria Păulești distribuie în această perioadă ajutoarele 
provenite de la uniunea Europeană prin programul POAD 
2019/2021. Astfel, 57 de păuleşteni cu o situație materială 
precară primesc pachete cu produse de igienă şi produse 
alimentare de bază. 
Lista cuprinde persoanele beneficiare ale legii venitului 
minim garantat, alocaţiei pentru susţinerea familiei şi per-
soanelor aflate în situaţii de risc, şi este stabilită prin lege 
sau aprobată - în cazul familiilor aflate în situaţii deose-
bite - prin dispoziţie a primarului comunei, după ancheta 
socială făcută de serviciul de specialitate.
Beneficiarii primesc fiecare câte un pachet cu produse de 
igienă (detergent, şampon, săpun, periuţe şi pastă de dinţi) 
şi unul cu produse alimentare: făină albă de grâu, mălai, 
paste făinoase, ulei, zahăr, orez, carne de vită (conservă), 
carne de porc, compot, gem de fructe.

Ajutoare de la uE

Şi în acest an, Guvernul acordă ti-
chete de grădiniţă copiilor care frec-
ventează cursurile grădiniţelor din 
învăţământul de stat din comună și 
provin din familii defavorizate (veni-
tul lunar pe membru de familie până 
la 530 lei /lună). Valoarea tichetului 
este de 100 lei/lună și se acordă pen-
tru perioada septembrie-iunie. Banii 
pot fi folosiţi pentru achiziționarea 
de alimente, rechizite, produse de 
igienă, și îmbrăcăminte. 
Pentru întocmirea dosarului pe care 
îl veţi depune la serviciul Asistenţă 
socială din cadrul primăriei, aveţi 
nevoie de cerere şi declaraţie pe 
propria răspundere, cartea de i-
dentitate, certificatul de căsătorie, 
adeverinţă cu salariul net, cupon 
de pensie ori pentru ajutorul de 
şomaj/alocaţia de sprijin sau de stat, 
adeverinţă că minorul este înscris 
la grădiniţă, adeverinţă de venit 
eliberată de la primărie.

Bani pentru 
preșcolari

În prima decadă a lunii septembrie,
Camera Deputaţilor a adoptat 
legea „consumatorului vulnerabil”.
Legea nu poate fi aplicată însă,
pentru că executivul nu a stabilit 
normele și metodologia de lucru. 

*
Din tot pachetul de măsuri, cel mai 
mare impact este dat de ajutorul 
pentru căldură, care era acordat și 
în anii trecuți, dar după alte reguli și 
bareme. 
Iată care sunt noile valori ale 
compensațiilor:
4 în proporţie de 100% din valoarea 
de referinţă, dar nu mai mult decât 
consumul facturat, în situaţia în care 
venitul mediu net lunar pe membru 
de familie sau al persoanei singure 

este de până la 200 lei;
4 în proporţie de 90%, venit mediu 
cuprins între 200,01 lei şi 320 lei;
4 80%, venitul net mediu lunar în-
tre 320,01 lei şi 440 lei;
4 70%, venit mediu cuprins între 
440,01 lei şi 560 lei;
4 60%, venitul net mediu lunar în-
tre 560,01 lei şi 680 lei;
4 50%, venit mediu cuprins între 
680,01 lei şi 920 lei;
4 40%, venitul net mediu lunar în-
tre 920,01 lei şi 1040 lei;
4 30%, venit mediu cuprins între 
1040,01 lei şi 1160 lei;
4 20%, venitul net mediu lunar în-
tre 1160,01 lei şi 1280 lei;
4 10%, venit mediu cuprins între 
1280,01 lei şi 1386 lei.

„Consumatorul vulnerabil” 
mai trebuie să aștepte

ROSTI ROmÂNIA 
ANGAJEAZă

OPERATORI mASE PLASTICE
STIVuITORIȘTI

REGLORI mAȘINI
Beneficii:
 Salariu competitiv
 Tichete de masă de 20 lei/zi lucrătoare
 Spor de noapte
 Ore suplimentare plătite cu 200%
 Bonus de performanță
 Prime de sărbători
 Transport asigurat din Ploiești 
 și câteva localități limitrofe
Persoanele interesate sunt rugate să trimită  CV-ul 
pe adresa ploals@rosti.com,  sau ne pot contacta 

telefonic la 0745 968 585.



Din cauza dificultăților întâmpinate 
la colectarea gunoiului menajer, dar 
și a nemulțumirilor constante expri-
mate de păuleșteni față de nerespec-
tarea de către prestator a obligațiilor 
prevăzute în contractul de salubri-
tate, Primăria Păulești a cerut firmei 
ROSAL să aloce o autospecială care 

să deservească exclusiv localitatea 
noastră. Cererea a primit răspuns 
favorabil astfel că, din această lună, 
colectarea deșeurilor menajere se 
face de luni până vineri, după un 
program stabilit pe sate.
mai mult decât atât, activitatea au-
tospecialei ROSAL va fi monitorizată 

permanent pentru 
a nu mai rămâne 
nici o stradă pe 
care operatorul 
„uită” să intre, așa 
cum s-a întâm-
plat frecvent pe 
parcursul derulării 
contractului.

Iată și care este 
noul program:
LUNI șI MARțI - 
SATUL GăGENI 

În prima zi din săptămână toate 
gospodăriile situate pe partea 
stângă a DJ 102 (Calea unirii), sensul 
de mers spre Ploiești; 
marți, cele de pe partea dreaptă.
MIERCURI șI JOI - 
SATELE PăULEșTI șI PăULEșTII NOI
miercuri tot satul Păuleștii Noi și 
gospodăriile din satul Păulești situ-
ate pe partea stângă a DJ 102 (Calea 
unirii), sensul de mers spre Ploiești;
joi, gospodăriile din satul Păulești, 
cele de pe partea dreaptă;
VINERI - SATUL COCOșEșTI

Deșeurile selective
se ridică marţea
În toată comuna, în fiecare zi de 
marţi, între orele 700 şi 1700, se vor ri-
dica deşeurile selective (hârtie, pet-
uri, plastic). Acestea se depozitează 
în saci.
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ACTuALITATE    5

Ca în fiecare an, autorităţile locale 
recomandă contribuabililor să-și achite la termen 
impozitele datorate pentru clădiri, teren şi 
mijloace de transport, astfel încât să nu fie nevoiţi 
să plătească majorări de întârziere.

Pe 1 octombrie, a expirat 
termenul de plată al taxelor locale

În data de 30 septembrie, a expirat termenul limită pen-
tru plata celei de-a doua rate a impozitelor locale. Con-
tribuabilii care nu și-au achitat taxele pe clădirile, auto-
vehiculele și terenurile deținute în proprietate trebuie să 
știe că, începând cu 1 octombrie, se vor calcula, la suma 
restantă, şi majorările de întârziere. Nivelul acestora este 
de 1 la sută din cuantumul impozitelor neachitate în ter-
men, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, 
începând cu ziua imediat următoare termenului scadent 
şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Este bine de ştiut că, în situaţia neplăţii impozitelor da-
torate la bugetul local pe bunurile imobile şi mobile 
aflate în proprietate, funcţionarii Serviciului de Taxe şi 
Impozite din cadrul Primăriei Păulești vor fi obligaţi, con-
form normelor legale prevăzute de Codul fiscal, să ini-
ţieze acțiunile de recuperare a debitelor prin executare 

silită, începând cu emiterea somațiilor și a titlurilor exe-
cutorii către restanțieri. 
Având însă în vedere problemele economice și sociale 
provocate de pandemie, Primăria Păulești analizează 
varianta de a acorda unele facilităţi fiscale contribuabili-
lor care înregistrează restanţe la bugetul local pentru 
anul în curs. 
Decizia finală aparţine însă Consiliului Local, singura au-
toritate care poate hotărî aplicarea acestor facilităţi. 

Ridicarea deșeurilor menajere
se face după alt program
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13 septembrie, o zi splendidă 
de toamnă, plină de voie bună, 
cu multe flori şi emoţii. 
Da, noul an de învățământ 
a început ca în vremurile bune, 
cu festivitatea de deschidere. 
Copiii, de data aceasta, de mână 
cu părinții, au pășit parcă 
mai cutezători și mai liniștiți 
în curtea școlii sau a grădiniţei.

Revedere cu emoţii
Copiii au fost nerăbdători 
să-și revadă prietenii și dascălii 
pe care-i simpatizează. 
„Bobocii” au fost „vedetele” zilei. 
Pe ei i-au aşteptat Doamnele 
şi cu surprize dulci. Cei mai mulţi 
pare că s-au şi adaptat, pentru că 
şi-au ocupat atent locurile în bănci, 
atenţi la fiecare cuvânt al dascălului.
Şi piticii din clasa pregătitoare 
s-au arătat pregătiți să pornească 
într-o nouă aventură, în care 
vor descoperi multe litere și cifre, 
poveşti şi multe alte provocări.
Gălăgioși, dar și cu mai puține 
emoții, au fost elevii din clasele 
mari, care au întâmpinat prima zi 
de școală cu râsete și zâmbe largi 
(pe sub mască) și cu multe povești 
din vacanța de vară. A fost evidentă 
atenţia lor pentru respectarea 
regulilor sanitare, mai mare decât a 
multor adulţi.
În careul festiv, cu toţii au ascultat 
cuvintele de deschidere ale 

oficialităților, precum și urările adre-
sate de cadrele didactice, 
de aleșii locali sau de reprezentanții 

Poliției. momentul intonării imnului 
a fost, în acest an, unul cu adevărat 
solemn. Apoi elevii au primit 
binecuvântarea din partea preoților, 
care au oficiat un scurt „te deum” 
cu prilejul începerii cursurilor.
„Sperăm să avem un an şcolar 
în bănci, să ne întoarcem 
la normalitate. Înţelegem 
grija părinţilor în această perioadă. 
Pentru orice copil nerăbdător 
să înceapă şcoala, există un copil 
care priveşte temător acest început. 
Pentru orice părinte supărat 
că aşa începe primul an de şcoală, 
există un altul care este bucuros 
că aşa trebuie să înceapă şcoala 
pentru copilul său. Pentru orice 
persoană supărată că trebuie 
să poarte mască, exista o alta 

La Păulești, ca mai peste tot în țară, 
noul an de învățământ a început 

cu prezenţă fizică la cursuri 
în toate școlile și grădinițele din comună, 

dar cu măsuri de protecţie sanitară 
în contextul creşterii numărului 

de infectări zilnice cu SARS-CoV-2.

Şcoala nevoită să învețe lecţia pandemiei
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terorizată de ideea îmbolnăvirii ei 
sau a unui membru al familiei. 
Probabil nu va fi uşor nici în acest an, 
dar este important să fim buni 
unii cu alţii” - a concluzionat 
Ovidiu Rădulescu - directorul școlii.

Întâlnirea cu 
personaje de poveste
Cei mai mici dintre copii 
au avut întâlnire cu lumea basmului. 
Personaje îndrăgite i-au întâmpinat 
la intrarea în noua grădiniţă 
cu program prelungit. 
Baloane, dulciuri, poveşti, 
jocuri atractive au fost pregătite 
special pentru ei, de fiecare dintre 
doamnele educatoare. 
Iar dacă cei de la grupa mică 
au păşit temători dincolo 
de pragul claselor, speriaţi 
de ideea despărţirii de părinți, 
colegii lor mai mari au fost curioși 
şi apoi încântaţi de ce au văzut,
lucru sesizat și de părinți, 
și de autorități. 
„Confortul și siguranța celor mici 
este cel mai important lucru 
pentru noi, de aceea ne dorim 
ca și ambientul în care copiii 
își desfășoară o bună parte din zi 
să ofere pe deplin aceste facilități. 
Acest nou început de şcoală se face 
în spaţii noi, sigure, modernizate 
sau nou construite, ca cele de la 

grădiniţa cu program prelungit. 
Vă doresc să aveţi un an cu sănătate 
şi rezultate bune” - le-a urat primarul 
Sandu Tudor celor prezenți.

Echilibru și iubire
Aceasta este „cheia” pentru
a-i ajuta pe elevi să depășească 
vremurile tulburate de pandemie.
Chiar dacă profesorii 
și-au reinventat modul 
de a comunica și a preda lecțiile, 
nimeni nu mai dorește on-line și 
izolarea impusă copiilor.
Cu această speranță au plecat 
dascălii în noul an școlar.
Și cu sfatul 

adresat elevilor, 
de a considera 
școala ca 
pe a doua casă. 
O „casă” frumoasă, 
modernizată, 
utilată la standarde 
de municipiu, 
în care siguranţa 
a fost prima cerinţă. 
„Trebuie să fim 
mai uniți și mai 
aproape unii de alți” 
- a mai spus edilul, 
care i-a rugat pe 
părinţi să fie aproape 

de școală şi să se asigure că cei mici 
au în ghiozdane „nu doar rechizite, 
ci şi răbdare, echilibru, 
înțelegere și multă iubire”.

Sperăm la bine, 
ne pregătim şi pentru rău

Deşi la început de an 
ministrul Sorin Cîmpeanu se arăta 

optimist privind evoluţia pandemiei 
în şcoli, datele l-au contrazis. 
Incidenţa în creştere la doar 

două săptămâni de la deschidere 
este îngrijorătoare, deşi încă nu se 

ştie care sunt toate măsurile
pentru a rămâne în clase.

La nivel local, s-au luat măsuri 
de prevenire a îmbolnăvirilor, prin 

asigurarea aceloraşi trasee stabilite 
de acces în clase, cu pauze decalate 

şi reguli de igienă stricte. 
Se monitorizează starea de sănătate 

a copiilor şi se ţine legătura 
cu părinţii permanent.

„Dacă totuşi va fi nevoie să intrăm 
în on-line, avem pregătite 
sistemele ca şi anul trecut. 

Cu sprijinul primăriei, elevii au primit 
calculatoare şi tablete. 

Ne dorim însă să nu trebuiască 
să le folosim pentru lecţii on-line” - 

spune directorul şcolii.

La Păulești, ca mai peste tot în țară, 
noul an de învățământ a început 

cu prezenţă fizică la cursuri 
în toate școlile și grădinițele din comună, 

dar cu măsuri de protecţie sanitară 
în contextul creşterii numărului 

de infectări zilnice cu SARS-CoV-2.

Şcoala nevoită să învețe lecţia pandemiei
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Două familii din comună au sărbătorit în această 
lună „nunta de aur”. Elena şi Gheorghe Chirică şi 
Maria şi Vasile Ioniţă sunt oameni 
care demonstrează că, după 50 de ani împreună, 
pot privi în urmă cu linişte şi mulţumire.

Tineri atunci, tineri şi acum
Elena şi Gigi Chirică sunt tineri în spirit şi acum, când sunt 
bunici. Energia, optimismul, echilibrul sunt la ele acasă în 
gospodăria lor îngrijită atent. „Ne-am stabilit la Păuleşti 
după anii ‘90, iar acum ne simţim parte a comunităţii - 
spune doamna Elena. Aici am găsit condițiile de la oraș, 
dar aerul curat, siguranța și liniștea de care aveam ne-
voie.”
Despre anii de început ai căsniciei, amintirile sunt ale 
unei familii normale. „Eram tineri şi în putere, aveam ne-
voie de multe, aşa că am construit încet, aşa cum făcea 
toată lumea în acea perioadă... Copiii au venit cu bucu-
rie, dar şi cu nevoie de atenţie. 
Acum, uitându-ne în urmă, suntem liniştiţi. Mulţumirea 
vine de la copii şi nepoatele cu care ne mândrim, Sabina 
şi Alexandra. Ei sunt adevărata avere, singura de care 
avem nevoie în următorii ani.” Domnul Gigi completează: 
„Ne rugăm doar pentru sănătate şi cât mai multe mo-
mente în care să fim alături de ei.”
Am încercat să aflăm secretele pentru o căsătorie fericită 
şi îndelungată de la cei doi seniori.  Amândoi răspund 
simplu că „Dacă vrei, poţi! Este valabil în orice, deci şi în 
viaţa de familie. Am avut respect unul pentru celălalt, am 
ştiut că tăcerea e ca mierea uneori, nu ne-am reproşat 
nimic şi am încercat să fim echilibraţi în toate. 
Fireşte, discuţii au mai fost, ca în orice casă... Dar, proba-
bil de-aia îi spune căsnicie, că nu e doar lapte şi miere, iar 
în momentele mai grele trebuie să te apropii şi mai mult 
de cel de lângă tine.”
Astăzi, Elena caută privirea soţului cu aceeaşi emoţie. 
Dragostea înseamnă acum şi grijă, şi glumă, şi înţelegere. 
Au învăţat-o împreună şi sunt un exemplu astăzi într-o 

Din nou miri, după 50 de ani
lume în care familia nu mai este „la modă”. Au transmis 
copiilor şi nepoţilor un mod de viaţă frumos, sănătos, 
centrat pe copii, dar neuitând atenţia pentru cel pe care 
l-ai ales pentru o viaţă.

Cu umor, totul este mai uşor
Este secretul mioarei și al lui Vali Ioniță. „În familia 
noastră, eu sunt cel hîtru - afirmă dl Vasile. Ne-a ajutat 
de multe ori, când ne-a fost mai greu.” 
Soţia sa recunoaşte însă că „vorba lui este respectată de 
toţi, deşi nu a fost niciodată un om dur. Tocmai pentru 
că are grijă ca atmosfera să fie mereu veselă, că e mereu 
glumeţ a făcut ca atunci când a spus ceva ferm, să fie 
imediat ascultat.”
Şi-au început viaţa împreună în gospodăria familiei 
soţului, care le-a fost de mare ajutor în creşterea celor 
două fete. „Când fetele aveau patru luni şi a trebuit să 
mă întorc la serviciu, ajutor mi-au fost socrii, cărora le-
am înţeles cu adevărat efortul abia când am devenit 
bunică” - povestește doamna mioara. 
Radu, Bogdan şi Andrei sunt nepoţii de care vorbesc cu 
mare drag cei doi şi de care au avut grijă cu responsabili-
tate, la rândul lor. „Îmi amintesc de verile când erau mici 
şi se jucau cât e ziua de lungă afară, în pădure, cu vecini 
şi prieteni... E sărbătoare la noi în casă de câte ori ne 
adunăm cu toţii” - mai spune domnul Vali.
Au fost părinţi atenţi, care şi-au ascultat copiii şi au ştiut 
să-i lase să-şi facă propriile alegeri: „Copilul învaţă şi din 
ce îi spui, dar şi din experienţă. Noi am dat un sfat, dar fe-
tele au ales cum au considerat ele că e potrivit.” Iar acum 
se mândresc cu rezultatele mihaelei şi Georgetei. 
Sărbătorile familiei, ca şi cea de acum, au fost mereu 
marcate de cei doi: „Soţul a ştiut să mă surprindă cu 
un buchet de flori sau un cadou. Cu respect unul pentru 
celălalt şi cu răbdare, orice familie poate sărbători, ca 
noi, nunta de aur” - spune doamna mioara. 
Privind la sărbătoriţii lunii, pare simplu. Ei ştiu însă că nu 
a fost întotdeuna aşa şi sunt recunoscători pentru o viaţă 
trăită cu iubire.



CS Păuleşti se află pe drumul cel bun în reconstrucţia 
echipei. Băieţii antrenaţi de Florin Pripu au reuşit în ul-
tima etapă de campionat o victorie de palmares în faţa 
mult mai titratei Petrolistul Boldeşti (scor 2-0). 
Nu numai scorul a produs satisfacție fanilor păuleșteni, ci 
și modul în care au fost obținute cele 3 puncte, formația 
noastră jucând în 10 oameni din minutul 60. Și ca și cum 
nu ar fi fost de ajuns, pe parcursul întâlnirii s-au accidentat 
grav și doi titulari, Pripu fiind nevoit să introducă în teren 
un puști de numai 14 ani - Denis mihai. De care sigur vom 

mai auzi, Denis fiind cel mai 
tânăr marcator din Liga A. Înr-o 
partidă din etapa a IV-a cu CSC 
Berceni (scor 6-1), programată 
pe terenul din „parcul cu 
castani”, Denis a marcat unul 
dintre goluri.
Cu puțină șansă, ar fi prins și 
trialul organizat de FRF pen-
tru cea mai tânără dintre 
reprezentative (juniori 2008). A 

avut un an în plus, Denis fiind născut în 2007...

La jumătatea turului, dar cu un meci în minus, echipa 
noastră se află la 5 puncte de lider, dar mai poate urca cel 
puțin o poziție în clasament, având și un parcurs relativ 
mai lejer în următoarele etape. 
Dacă veștile bune au venit de la CS Păulești, cele mai 
puțin bune se referă la a doua echipă a comunei - Real 
Rio Cocoșești. Lipsa unui sponsor și cheltuielile mari 
generate de protocolul sanitar - teste PCR obligatorii 
pentru jucători și staff înaintea fiecărei partide oficiale - 
au condus în final la retragerea formației din campionat.
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uNA „CALDĂ”, ALTA „RECE”

Talentul și Naționala
l-au propulsat la Steaua

2021 este un an perfect 
pentru Eduard Gheorghe, 

tânărul handbalist din 
Păulești, după ce a bifat mai 

multe prezențe la 
naționala de ju-
niori, a intrat în 
atenția celui mai 
titrat club din țară 
- Steaua București. 
Interesul fostei 
câștigătoare a Cu-
pei Campionilor 
(1968 și 1977, 
finalistă în  1971 
și 1989) pen-
tru cel mai pro-
mițător pivot al 
noii generații, s-a 
concretizat chiar 
înaintea debutului 
noului campionat, 
Edy fiind invitat la 
sediul clubului din 
Ghencea pentru a 
semna un contract 

de jucător profesionist. 
Iar Edy nu a dezamăgit, fi-
ind în teren la primul meci 
și primul succes al Stelei 
din Liga Zimbrilor (35-29). 
La fel cum s-a întâmplat și 
în etapa cu numărul 3, când 
antrenorul Ovidiu mihăilă 
i-a făcut cadou de ziua lui 
(pe 20 septembrie, Edy a 
împlinit 17 ani) mai multe 
minute în teren, tot într-o 
victorie - 34 la 26 cu CSm 
Alexandria (vezi foto).
În ritmul acesta, nu ar fi o 
surpriză ca Edy Gheorghe 
să devină cel mai tânăr 
campion național cu o 
echipă de handbal. Șansele 
sunt mari: Steaua este pe 
locul doi, fără nici o înfrân-
gere și cu două meciuri mai 
puțin jucate decât Dinamo, 
care este lider.
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În data de 17 septembrie ac, Auto-
ritatea de Supraveghere Financiară 
(ASF) a anunţat că retrage autorizaţia 
de funcţionare a Societăţii Asigura-
re-Reasigurare CITy INSuRANCE, so-
licitând în același timp deschiderea 
procedurii de faliment. 
Decizia ASF a fost motivată prin ne-
respectarea unor obligații financiare 
ale companiei de asigurări (cerință 
de capital minim). 

MAșInIlE ASIGuRAțIloR  
Au PRoBlEME În SERVICE 

Vestea că liderul de pe piața de RCA 
a intrat în faliment va crea neplăceri 
pentru cel puțin 3 milioane de româ-
ni, clienți ai companiei. În situația 
unor evenimente rutiere nedorite, 
proprietarii autovehiculelor se tem 
că nu-și vor putea repara mașinile 
și că vor fi nevoiți să scoată bani din 
buzunarul propriu.
Temerile lor sunt justificate. Tot mai 
multe service-uri auto au început 
să refuze reparațiile pe polițele RCA 
emise de CITy INSuRANCE, datoriile 
companiei de asigurări în contul ser-
viciilor de reparații auto ridicându-se 
astăzi la 1,1 miliarde lei!
Pe de altă parte, Fondul de Garan-
tare a Asiguraților (FGA) a anunțat 
că poate iniția dosarele de daună din 
partea posibililor creditori ai CITy 
INSuRANCE, însă cererile de plată 
se vor putea depune doar după ce 
decizia retragerii autorizației de 
funcționare a acestui asigurător se 

va publica în monitorul Oficial. 

unDE SunT BAnII 
DE lA CITy InSuRAnCE?...
Valentin Ionescu - director în ASF, a 
declarat că, în urma unor controale 
făcute în România şi Elveţia, s-a des-
coperit că VIVENDI - acţionarul ma-
joritar de la CITy INSuRANCE, a acor-
dat împrumuturi fictive companiei 
de asigurări. Prin conturile false, din 
2017 și până în mai 2021, s-au „sifo-
nat” dobânzi în sumă de 18 milioane 
de euro. Până la 300 de milioane, 
la cât este estimată gaura, mai este 
încă mult de cercetat.

... șI CE A PĂZIT ASF 
În ToT ACEST TIMP?

Falimentul de la CITy INSuRANCE 
nu a fost surpriză. Despre neregulile 
de la compania de asigurări, mass-
media a scris periodic în ultimii ani. 
mai mult, la sfârșitul anului trecut, 
se vorbea deja despre insolvența 
companiei și de un posibil faliment. 
Ce au făcut şefii ASF? Nimic vreme 
de aproape un an! un „nimic” pen-
tru care președinții și vicepreședinții 
ASF sunt plătiți lunar cu salarii de 
11.000 de euro! 
La aceste sume, mi s-ar părea de bun 
simț ca acești domni să suporte o 
parte din paguba CITy INSuRANCE 
care afectează peste 3 milioane de 
români, clienți ai companiei de asi-
gurări. Cel mai probabil însă, scanda-
lul se va încheia în stil românesc, la 

fel cum s-a întâmplat și în cazul altor 
falimente răsunătoare.
Ceea ce este cu adevărat îngrijorător 
pentru români, este că același ASF 
este responsabil și cu supravegherea 
pensiilor private... 

CE FACI ÎN CAZ DE DAUNĂ, 
DACĂ EȘTI ASIGURAT 

CITY INSURANCE?
De la declararea falimentului, asigu-
rații CITy INSuRANCE  sunt protejați  
de FGA. Concret, în cazul unui ac-
cident, Fondul de Garantare se va 
ocupa de deschiderea dosarelor de 
daună, va întreprinde cele necesare 
pentru constatarea tehnică a ava-
riilor, instrumentarea dosarelor de 
daună, precum și pentru avizarea 
lor din punct de vedere tehnic (FGA 
vă va pune la dispoziție cererea-tip 
de deschidere a dosarului de daună 
pe care urmează să o completați și, 
de asemenea, vă va informa cu pri-
vire la documentele justificative care 
trebuie să însoțească această cerere 
- toate datele necesare sunt și pe pa-
gina de internet 
htpp://www.fgaromania.ro/). 

Falimentul City Insurance - 
bătaie de joc la adresa românilor

City Insurance, cel mai mare asigurator de RCA
din România, care avea emise polițe pentru 

3 milioane de români, a intrat în faliment.
Eşecul este cel puțin ciudat,

în condițiile în care, anul trecut,
compania a încasat 2,3 miliarde lei, 

în timp ce des pă gubirile plătite 
s-au situat la un nivel de 1,4 miliarde!
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Conform datelor prezentate de In-
stitutul Național de Sănătate Publică 
(INSP), la începutul lunii septembrie 
aveam două certitudini în privința 
pandemiei : varianta Delta era confir-
mată de trei săptămâni, pe fondul 
unei luni august cu creșteri semnifi-
cative ale numărului nou de cazuri 
de infectare. 
Practic, putem spune spune că atun-
ci a debutat „valul 4”.

PĂulEșTIul ESTE PE.... „VAl”!
măsurile de relaxare care au fost lu-
ate în această vară, la 1 iunie, 1 iulie 
și 1 august, erau inițial condiționate 
de anumite praguri de vaccinare, 
incluse în niște hotărâri de guvern. 

Deși pragurile n-au fost atinse, mă-
surile de relaxare s-au luat... 
Iar efectele s-au văzut în toată țara, 
cu precădere în ultimele două săp-
tămâni. La Păulești, școala a început 
în scenariul fizic (incidența a fost la 
limită), dar pe 1 octombrie eram deja 
în on-line cu o clasă și o grupă de la 
grădinița cu program prelungit. 

CARAnTInĂ PE TIMPul noPțII
Nici la nivelul localității nu stăm bine. 
La începutul lunii octombrie, Pău-
leștiul figurează pe lista „roșie” cu o 
rată de infectare de 6,920/00! 
Avem din nou restricții, cu reguli 
mai relaxate pentru vaccinați și mai 
dure pentru nevaccinați, care în 

week-end, pe timp de noapte (în-
tre orele 2000 și 500) sunt carantinați.  
Aceștia pot circula totuși în intervalul 
menționat, dar numai cu declarație 
și motive bine întemeiate.
În afara măștii de protecție și a dis-
tanțării sociale, cele mai impor-
tante măsuri care îi pot afecta pe 
păuleșteni au impact în zona eveni-
mentelor private (nunți de exemplu), 
unde este permisă numai partici-
parea persoanelor vaccinate, până 
la 50% din capacitatea maximă a 
spațiului, dar nu mai mult de 200 de 
persoane, în interior sau exterior și a 
activităților cultural-sportive, unde 
se admite o prezență a spectato-
rilor de până la 30% din capacitatea 
maximă a spațiului. 

șAnSA ESTE ToT VACCInul
După o vară plină de relaxare, româ-
nii au crezut că nu mai este nevoie de 
vaccin. Rata de imunitate colectivă a 
rămas la un nivel scăzut - 26,64%, și 
acum plătim „factura”.
Exemplul Angliei ar putea convinge 
scepticii: cu o populație vaccinată 
65%, „valul 4” a produs un număr de 
cazuri la fel de mare ca și „valul 3”.
Diferența se vede în rândul spitali-
zaților, internaților la ATI și decese-
lor: au fost de 200 de ori mai puțini 
morți! 
Asta înseamnă vaccinarea!

Ne întoarcem la restricții:
6,92 rată de infectare în Păulești
14 septembrie 2020, debut de an școlar. 
media cazurilor de Covid 19 este de 1.250.
27 septembrie 2020, alegeri locale. 
Numărul infectărilor crește la 1.800.
După aproximativ două săptămâni,
debutează valul 2, cu 2.500 de îmbolnăviri 
(16 octombrie). urmează două luni de criză, 
cu un „vârf” de 8.500 de cazuri 
la jumătatea lunii noiembrie. (sursa: INSP)
Septembrie 2021. Ne aflăm cam în aceeași 
situație ca și anul trecut. Și scenariul 
cu „vârful” unui nou val se confirmă...



Păuleştiul nu mai este comuna de acum 30 de ani. 
Creşterea demografică a însemnat 
o provocare continuă pentru adaptarea 
infrastructurii la noile cerinţe, 
dezvoltarea imobiliară solicitând bugetul local 
la investiţii mari pentru integrarea noilor locuinţe 
în sistemele de utilităţi.

O altă consecinţă este traficul aglomerat, în special la 
orele de vârf. Costuri mari pentru şoferi, timp pierdut 
în tranzit, riscul crescut de accidente, poluare din cauza 
traficului auto în zona rezidenţială, acestea sunt mo-
tivele pentru care autorităţile locale au elaborat un plan 
de dezvoltare a infrastructurii rutiere pentru adaptarea 
la actualele condiţii. 
Şi pentru că bugetul local nu are capacitatea susţinerii 
unor astfel de investiţii, s-au căutat proiecte din fonduri 
extrabugetare sau asocieri şi parteneriate. „Am spus-o 
şi la începutul acestui mandat: este o oportunitate pen-
tru comuna noastră să primim sprijin pentru infrastruc-
tura rutieră, bani pe care nu îi avem noi în buget. Orice 
localitate care îşi doreşte să progreseze trebuie să fie 
conectată la drumurile principale, să aibă o reţea rutieră 
care să susţină traficul şi să ofere siguranţă” - spune pri-
marul Sandu Tudor.

Mai aproape de centura ocolitoare 
a comunei
Consiliul Judeţean Prahova a aprobat sursele de finanţare 
şi a semnat contractul pentru elaborarea Studiului de fe-
zabilitate a obiectivului de investiţii „Variantă ocolitoare 
Păuleşti“. Studiul propune analiza a două propuneri de 
drum ocolitor, ambele având o lungime de aproximativ 
9 kilometri. Această şosea ocolitoare va fi racordată cu DJ 
102 (Calea unirii) la intrarea în Păuleşti, va continua pe 
un traseu adiacent pârâului Dâmbu şi zonei împădurite, 

traversând calea ferată Ploieşti-Slănic şi se va 
racorda cu DJ 100F (drumul de la ieșire din Găgeni care 
duce la Băicoi).
Realizarea acestei centuri ocolitoare va conduce și la 
dezvoltarea economică a zonei prin modernizarea in-
frastructurii rutiere şi, implicit, la îmbunătăţirea vieţii 
cetățenilor şi a condiţiilor de mediu. Creşterea mobilităţii, 
descongestionarea circulaţiei rutiere, reducerea timpului 
de deplasare pentru transportul de persoane, mărfuri, 
materie primă etc. sunt alte beneficii ale construcţiei 
acestei şosele.
Studiul de fezabilitate pentru varianta ocolitoare Pău-
leşti va fi realizat în termen de 90 de zile, ceea ce în-
seamnă că în primul semestru al anului viitor vor fi de-
marate procedurile privind licitaţia lucrărilor.

Sens giratoriu la intersecția
Dn1 cu strada Pădurii
Este gata şi documentaţia pentru amenajarea unui sens 
giratoriu la intersecția DN1 cu DJ 155, în dreptul pădurii 
Păuleşti. Cunoscută ca o zonă în care se produc adesea 

accidente, din cauza faptului că accesul în 
drumul naţional, pentru şoferii care vin din-
spre Păulești, se face cu dificultate, mai ales 
pentru virajul la stânga, pe fondul volumu-
lui de trafic de pe DN1 şi al vitezei cu care se 
circulă pe acel tronson.
CNAIR trebuie să avizeze acest proiect, fiind 
de aşteptat ca indicatorii tehnico-economici 
să intre la aprobare în luna octombrie. 
Vicepreşedintele CJ Prahova, păuleșteanul 
Cristian Apostol, a anunţat că imediat după 
aprobarea indicatorilor financiari, se va or-
ganiza licitaţia pentru execuţia sensului gi-
ratoriu. 

Proiecte de infrastructură rutieră
din fonduri extrabugetare


