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■ Mesajul primarului
Oraºului Pucioasa,
ing.  Constantin
Emilian Ana:
În RRomânia mmai eexistã
ºi ooameni ccare sse þþin dde

cuvânt!

■ SEMNAL EDITORIAL!
Un nnou eeveniment

cultural aa aavut lloc lla
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Atenþie! Atenþie! 
Aveþi lla 

dispoziþie
un nnumãr

de TTelVerde!

Primãria Pucioasa
vã pune la dispoziþie
numãrul de telefon tip
TelVerde (gratuit) -
0800 800 326, prin
care puteþi sesiza
probleme cu care se
confruntã oraºul sau
puteþi propune mãsuri
de îmbunãtãþire a 
activitãþii administrative.
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La mulþi ani, tuturor sãr-
bãtoriþilor! Sã fiþi sãnãtoºi,
fericiþi ºi împliniþi!

Numele complet al sãr-
bãtorii este Soborul Sfinþilor
Arhangheli Mihail ºi Gavriil.
Cuvântul “arhanghel”
înseamnã “mai mare peste
îngeri” sau “cel dintâi dintre
îngeri”, iar Sfinþii Arhangheli
sunt în numãr de ºapte -
Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil,
Uriil, Gudiil ºi Varahil,
menþionaþi în Cartea
Apocalipsei ca fiind cele
ºapte duhuri care stau în faþa
Tronului lui Dumnezeu.

Mihail ºi Gavriil sunt cei
mai cunoscuþi dintre
arhangheli, despre care se
spune cã luptã în oastea
cereascã pentru respectarea
poruncilor lui Dumnezeu.
Asemenea lor, dar pe
Pãmânt, jandarmii, cei
ocrotiþi de Mihail ºi Gavriil,
asigurã respectarea legilor
oamenilor.

Ziua de 8 noiembrie a
început sã fie celebratã în
Bisericã, drept sãrbãtoare a
îngerilor, în secolul V ºi s-a
rãspândit repede în tot
Rãsãritul creºtin. Despre
îngeri, Biserica spune cã
sunt duhuri slujitoare, credin-
cioase lui Dumnezeu ºi trim-
ise de acesta sã fie prieteni
ºi ocrotitori ai oamenilor. Se
spune cã, la început, toþi

îngerii au fost buni ºi
înþelepþi. Dupã încercarea la
care i-a supus Dumnezeu,
înainte de Facerea Lumii, o
parte dintre ei, cei conduºi
de Lucifer, s-au rãzvrãtit.
Atunci, spune Scriptura, a
fost mare rãzboi în cer.
Mihail ºi îngerii cei buni au
învins, iar cei rãi au fost
aruncaþi din cer, devenind
demoni. Peste soborul înger-
ilor buni, Dumnezeu l-a rân-
duit drept conducãtor pe
Arhanghelul Mihail.

Sfântul Arhanghel Mihai
înseamnã, în ebraicã, “Cine
este ca Dumnezeu?”. Asta
dupã ce Mihail a spus: “Sã
luãm aminte, noi, care sun-
tem fãpturi, ce a pãtimit
Lucifer, cel care era cu noi:
cel ce era lumina, acum
întuneric s-a fãcut. Cine este

ca Dumnezeu?”. Aºa s-a
întocmit soborul - adunarea
ºi unirea tuturor îngerilor. Pe
seama sa se pune ºi
cãlauzirea lui Lot ºi a familiei
acestuia la ieºirea din
Sodoma, precum ºi protecþia
specialã a poporului lui
Israel. Tot Mihail îi scoate din
cuptor pe cei trei tineri din
Babilon, îl sprijinã în luptã pe
Ghedeon, îl mustrã pe vrãji-
torul Valaam ºi îl elibereazã
din închisoare pe Sfântul
Apostol Petru.

Sfântul Arhanghel Gavriil
înseamnã, în limba ebraicã,
“bãrbat-Dumnezeu”. Numele
sãu conþine concentrat
vestea cã Dumnezeu se va
face bãrbat, cã va asuma
firea omeneascã. Gavriil
este arhanghelul bunelor
vestiri: a vestit lui Ioachim ºi

Anei cã o vor avea pe Maria,
deºi erau bãtrâni; a vestit-o
pe Fecioara Maria cã îl va
naºte pe Iisus; l-a înºtiinþat
pe Zaharia de naºterea fiului
lui, Înaintemergatorului, Ioan
Botezãtorul; a vestit pãsto-
rilor cã în Bethelem s-a nãs-
cut Mesia. Sfântul Gavriil
ocroteºte fecioarele, mamele
ºi pruncii ºi duce rugãciunile
la Dumnezeu. Drept
recunoºtintã pentru aceºti
doi îngeri, Biserica ortodoxã
a rânduit ca aceºtia sã fie
pictaþi pe douã dintre uºile
Sfântului Altar. Unul cu crini
în mânã, semn al bunei
vestiri, iar celalãlt, cu o sabie
de foc, semn al pazei ce i-a
fost rânduitã la poarta
Edenului.

În folclorul religios româ-
nesc, Arhanghelul Mihail
este un personaj mai venerat
decât Arhanghelul Gavriil.
Oamenii spun cã el poartã,
uneori, cheile raiului, este un
înfocat luptãtor împotriva
diavolului ºi vegheazã la
capul bolnavilor, dacã aces-
tora le este sortit sã moarã,
sau la picioarele lor, dacã le
este hãrãzit sã mai trãiascã.
De multe ori îl întâlnim alã-
turându-se Sfântului Ilie,
atunci când acesta tunã ºi
trãsneºte sau orânduieºte
singur grindina, cu tunul. El
þine ºi ciuma în frâu, asemã-
nator Sfântului Haralambie.

În trecut, în societatea
tradiþionalã bucovineanã,
Arhanghelii erau sãrbãtoriþi
ca pãzitori ai oamenilor de la
naºtere ºi pânã la moarte.
Arhanghelii, în viziunea pop-
ularã, asistã ºi la Judecata
de apoi, sunt patroni ai
casei, ard pãcatele nãscute
din patimile omeneºti ºi
purificã, prin post,
conºtiinþele.

În zonele muntoase, în
care Arhanghelii erau cele-
braþi ºi ca patroni ai oilor,
stãpânii acestor animale
fãceau o turtã mare din fãinã
de porumb, numitã “turta
arieþilor” (arieþii fiind berbecii
despãrþiþi de oi), consideratã
purtãtoare de fecunditate.
Aceastã turtã se aruncã, în
dimineaþa de 8 noiembrie,
între oi, unde sunt aduºi ºi
berbecii.

În sâmbãta dinaintea sãr-
bãtoririi se fac praznice pen-
tru sufletul morþilor.
Ofrandele date la pomana
pentru morþi, din Ajun sau
din Ziua Arhanghelilor, se
numesc “Moºii de
Arhangheli”. Fiecare om tre-
buie sã aprindã o lumânare,
care îi va fi “lumina de veci”
în lumea de dincolo. Se
aprind lumânãri atât pentru
oamenii în viaþã, cât ºi pen-
tru cei dispãruþi fãrã
lumânare.

Sfinþii MMihail ººi GGavriil,
ocrotitorii jjandarmilor

Marþi, 16 octombrie 2018, a avut loc în sala de ºedinþe
a Primãriei oraºului Pucioasa, lansarea voluumului de
criticã literarã “Tudor Arghezi-Orgoliu luciferic ºi smere-
nie”, autor Cojocaru Laura Violleta, cadru didactic la
Colegiul Naþional “N.Titulescu” Pucioasa. Evenimentul 
s-a bucurat de prezenþþa domnului Dan Sprinceanã,
viceprimarul orasului Pucioasa, domnului prof. dr.
George Coanda, prof.unniv. Alexandru Pompiliu, cadre
didactice de pe raza oraºului: Victoria Voicu, Aurora
Zamfir, membri aai Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni,
colegi de la Biblioteca Moþãieni, Biblioteca Brãneºti,
Bibliioteca Vulcana Pandele, Biblioteca Fieni,
Biblioteca Ludesti.

Un nnou eeveniment ccultural
a aavut lloc lla PPrimãria PPucioasa!
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- ººedinþã dde îîndatã
din 111.09.2018 -

HOTÃRÂRE

Privind: Rectificarea bugetului de
venituri proprii ºi subvenþii al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa pe anul 2018.

- ººedinþã dde îîndatã
din 114.09.2018 -

HOTÃRÂRE
Privind: Privind necesitatea aprobãrii

documentaþiei tehnico-economice în
faza Documentaþie de Avizare a
Lucrãrilor de Intervenþie (DALI), precum
ºi a indicatorilor tehnico-economici pen-
tru obiectivul de investiþii: Sistem de ilu-
minat eficient în Oraºul Pucioasa.

HOTÃRÂRE
Privind: Revocarea H.C.L. nr. 134 din

29.08.2018 privind necesitatea aprobãrii
documentaþiei tehnico-economice în
faza Studiu de fezabilitate, precum ºi a
indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiþii: Reabilitarea, mo-
dernizarea, extinderea ºi dotarea
Grãdiniþei cu program prelungit nr. 2 din

Oraºul Pucioasa ºi îmbunãtãþirea spaþi-
ilor publice urbane din zonã.

- ººedinþã oordinarã
din 227.09.2018 -

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea cheltuielilor afe-

rente navetei cadrelor didactice ºi per-
sonalului didactic auxiliar.

HOTÃRÂRE
Privind: Rectificarea bugetului local

pe anul 2018.
Rectificarea bugetului de venituri pro-

prii ºi subvenþii al Centrului Cultural
European Pucioasa pe anul 2018.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea redistribuirii chel-

tuielilor cu bunuri ºi servicii aferente
ordonatorilor terþiari de credite din
învãþãmântul preuniversitar de stat de pe
raza oraºului Pucioasa ºi aprobarea rec-
tificãrii bugetelor acestora.

HOTÃRÂRE
Privind: Aprobarea Planului

Urbanistic Zonal (PUZ) – Reconfigurare

ºi extindere în plan locuinþã parter,
amplasament situat în oraºul Pucioasa,
str. Libertãþii, nr. 14.

HOTÃRÂRE
Privind: aprobarea prelungirii ter-

menului la contractul de închiriere nr. 8
748/20.06.2005 ce are ca obiect închiri-
erea terenului în suprafaþã de 217.730
mp., situat în oraºul Pucioasa, punct
Cariera de Gips, titular 
S.C.HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA S.A.

HOTÃRÂRE
Privind: modificarea ºi completarea

Inventarului bunurilor care aparþin dome-
niului public al unitãþii administrativ teri-
toriale Oraºul Pucioasa, judeþul
Dâmboviþa.

HOTÃRÂRE
Privind: desemnarea reprezentanþilor

Consiliului Local al oraºului Pucioasa în
Consiliile de administraþie ale unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat,
precum ºi în Consiliul de Administraþie al
Clubului Copiilor Nicolae Mateescu, din
oraºul Pucioasa, pentru anul ºcolar 2018
– 2019.

HOTÃRÂRE
Privind: aprobarea proiectului ºi a

cheltuielilor legate de proiectul „
Reabilitare ºi modernizare DJ712
Târgoviºte(DN72) – ªotânga – Vulcana
Pandele – Brãneºti – Pucioasa(DN71) ”
ºi de aprobare a Acordului de parteneri-
at între Unitatea Administrativ Teritorialã
Judeþul Dâmboviþa, prin Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, Unitatea
Administrativ Teritorialã Municipiul
Târgoviºte, prin consiliul Local
Târgoviºte ºi Unitatea Administrativ
Teritorialã Oraºul Pucioasa, prin
Consiliul Local Pucioasa.

HOTÃRÂRE
Privind: modificarea Cap. I, pct. 1.1

privind „ Structura ” din Regulamentul de
Organizare ºi Funcþionare al Spitalului
Orãºenesc Pucioasa aprobat prin
Hotãrârea Consiliului Local al oraºului
Pucioasa nr. 94/30.05.2018 ºi aprobarea
Organigramei Spitalului Orãºenesc
Pucioasa.

HOTÃRÂRE
Privind: transformarea posturilor ocu-

pate de funcþionari publici care
îndeplinesc condiþiile pentru promovarea
în grad profesional în semestrul II/2018.

Hotãrâri aale CConsiliului LLocal PPucioasa 

NAªTERI
KIOURTZIDIS STEFANOS -

13.11.2017 (ACT TRANSCRIS),
IGNAT DENIS-NICOLAS - 9.05.2018
(ACT TRASNCRIS), DOBRE
ALEXANDRU - GEORGIAN -
4.08.2018 (ACT TRANSCRIS), 
CIMPOIERI IZABELA-OANA,
VÃRÃªTEANU LUISA-MARIA  (ACT
TRANSCRIS).

LE  DORIM MULTÃ SÃNÃTATE!

CÃSÃTORII
RADU GHEORGHE ªI

MUNTEANU ANA - 1.09.2018,
DRAGOMIR ADRIAN-PETRE ªI
LOPOTARU CRISTINA - 2.09.2018,
ION VASILE ªI BUDURCÃ 
GHEORGHIÞA-MIHAELA -
15.09.2018, NEDELCU ROXIN-
STELIAN ªI DUMITRACHE 
COSMINA-ADELA - 22.09.2018,
SORA ION-ALEXANDRU ªI BUTCÃ
ANA-MARIA - 23.09.2018, TUDO-

RACHE MARIAN-CONSTANTIN ªI
BELDIMAN FLORINA - GEORGIANA
-  26.09.2018, (ACT TRANSCRIS),
PERRONE FABIO ªI SANDU
CAMELIA - MARIA - 29.09.2018.

LE DORIM ,,CASÃ DE PIATRÃ’’!

DECESE
GUÞÃ DIDINA - 84 ANI,

BULEANDRÃ ION - 70 ANI, HOROD-
INCU COSTACHE - 69 ANI, MANOLE
MARIA - 53 ANI, CIOBANU DUMITRA

- 61 ANI, STAN ELENA - 61 ANI,
PREDA ION - 70 ANI, BRATU 
VICTORIA - 84 ANI, MIHAI 
GHEORGHE - 78 ANI, COSTEA
MARIA - 86 ANI, POPA CONSTANTIN
-  79 ANI, SULTÃNESCU ION - 88 ANI.

DUMNEZEU SÃ-I ODIHNEASCÃ!

ÎNTOCMIT,
Inspector  stare civilã,

Jeculescu Raluca

BIROU SSTARE CCIVILÃ - SSEPTEMBRIE 22018
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Dosar de executare 17937/28.10.2015  

ANUNÞ PPRIVIND VVÂNZAREA PPENTRU
BUNURI IIMOBILE

Anul 22018, lluna OOCTOMBRIE 005

În temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015- privind Codul de proce-
durã fiscalã, se face cunoscut cã în ziua de 25.10.2018 ora 11.00, la sediul
U.A.T. Oraº Pucioasa din str. Fântânelor nr.7, judeþul Dâmboviþa, se vor vinde
prin licitaþie publicã, prin prezentare de oferte, bunurile imobile aflate în propri-
etatea debitoarei defuncte  PASCU GH. FRUSINA - dosar de executare nr.
17937/28.10.2015, ºi anume:

- teren intravilan 600 mp categoria arabil, situat în intravilanul oraºului
Pucioasa, str. Trandafirilor, nr.172, punct “peste drum”, jud. Dâmboviþa.

Preþul de pornire al licitaþiei este preþul de evaluare diminuat cu 50%, respec-
tiv 18.908 (exclusiv TVA**) (4.050 euro, curs BNR- 4,6684 lei).

**Regimul ºi cotele de taxã pe valoare adãugatã aplicabile pentru vânzarea
bunurilor imobile sunt cele prevãzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Invitãm pe toþi cei care pretind vreun drept asupra imobilului ce se vinde sã
înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru
vânzare.

Cei interesati în cumpãrarea bunului sunt invitaþi sã se prezinte, la data ºi ora
stabilitã pentru vânzare ºi sã depunã la registratura U.A.T. Oraº Pucioasa, cu o
zi  înainte de data fixatã pentru licitaþie, respectiv pânã în data de 24.10.2018,
ora 12.00, urmãtoarele documente:

* oferta de cumpãrare însoþitã de:
- dovada plãþii taxei de participare reprezentând 10%  din preþul de pornire al

licitatiei, fãcutã la casieria U.A.T. Oraº Pucioasa, sau la Trezoreria oraºului
Pucioasa în contul RO09TREZ24A51020103200130X ( U.A.T. Oraº Pucioasa

CIF 4280302), sau dovada constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã, la cursul de schimb din ziua depunerii ofertei de cumpãrare;

* împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
* pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe Certificatul

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului;
* dovada emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante (certifi-

cat fiscal emis de organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau/ºi de la U.A.T.
Oraº Pucioasa);

* pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în lb.
românã;

* pentru persoanele fizice române, copie dupã actul de identitate;
* pentru persoanele fizice strãine, copie dupã paºaport, urmând sã se prez-

inte la data stabilitã pentru vânzare la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaþie la

instanþa judecãtoreascã competentã, in termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoºtinþã, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207-
privind Codul de procedurã fiscalã.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d din Legea nr. 207/2015,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.

Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa direct la sediul nostru sau la
tel. 0245/232277 interior 222.

Data afiºãrii: 12.10.2018

CONDUCÃTORUL ORGANULUI FISCAL LOCAL
Primarul U.A.T. Oraºul Pucioasa,
IIng. ANA CONSTANTIN EMILIAN

ªEF BIROU VENITURI INSPECTOR,
Ec. SOLOMON GABRIELA Jr. IORDANESCU RAMONA

Se apropie sezonul rece, iar
statistica aratã cã în aceastã
perioadã majoritatea incendiilor
care s-au manifestat la
gospodãriile populaþiei au fost
cauzate de sistemele de
încãlzire exploatate fãrã
respectarea normelor de pre-
venire a incendiilor. Pentru a
preîntâmpina producerea unor
astfel de evenimente, care se
pot sfârºi tragic, cu pierderi de
vieþi omeneºti ºi pagube materi-
ale importante, vã reamintim
câteva mãsuri ce trebuie
respectate pentru siguranþa
dumneavoastrã:

-sobele vor fi obligatoriu ve-
rificate, curãþate ºi reparate de
persoane specializate ºi auto-
rizate;

-în faþa uºilor sobelor, par-
doseala combustibilã va fi pro-
tejatã cu o tablã cu dimensiunile
de 50x70 cm, astfel se asigurã
protecþia faþã de cãderea acci-
dentalã direct pe podea a jarului
sau a lemnelor aprinse;

-focul în sobe va fi suprave-
gheat în permanenþã;

-supravegheaþi permanent
jocul copiilor;

-noaptea nu se va încãrca
soba cu lemne, iar la sobele cu
gaze naturale nu se va lãsa
arzãtorul aprins;

-coºurile, burlanele ºi
canalele de fum vor fi obligato-
riu verificate, curãþate ºi
reparate cel puþin o datã pe an;

-coºurile, burlanele ºi
canalele de fum vor fi izolate
faþã de elementele combustibile
ale pereþilor, planºeelor ºi
acoperiºurilor;

-în podul casei, coºul de fum
va fi obligatoriu tencuit, pentru a
nu prezenta fisuri prin care ar
putea pãtrunde scântei ce pot fi
surse de aprindere;

-se vor utiliza întrerupãtoare,
prize sau cabluri electrice fãrã
defecþiuni sau improvizaþii;

-se vor utiliza numai sigu-
ranþe omologate în tablourile
electrice;

-evitaþi suprasolicitarea
instalaþiilor electrice;

-aprinderea focului la aragaz
sau în sobele alimentate cu

gaze naturale se va face dupã
principiul ”gaz pe flacãrã”;

-cenuºa ºi jarul provenite de
la sobe vor fi depozitate într-un
loc special amenajat ºi se va
stinge cu apã;

-verificarea etanºeitãþii
buteliei de aragaz ºi a instalaþiei
de alimentare cu gaze se va
face cu apã ºi sãpun;

-se vor utiliza pentru
încãlzirea camerelor de locuit

numai aparate electrice omolo-
gate.

Cadru tehnic P.S.I.
Nãstase Cornel

ÞI-AAI PPREGÃTIT LLOCUINÞA/GOSPODÃRIA
PENTRU SSEZONUL RRECE?
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Orizontal
Tasta.
Vizionat (la cinema).
A reproduce gesturile.
Specific.
Propulseazã sângele în corp.
Extras dintr-un fragment.

Rebus

... ceaiul pregãtit la cuptorul cu
microunde nu este aºa gustos ca
cel preparat la ceainic? Aceasta pentru
cã microundele încãlzesc doar stra-
turile externe ale apei din recipientele
puse la încãlzit în cuptorul cu
microunde. Apa din centrul paharului se
încãlzeºte mult mai încet; când stra-
turile de la exterior ale apei au atins
punctul de fierbere, ne înºelãm gândin-
du-ne cã toatã apa din recipient e la fel
de fierbinte. Dar temperatura medie e
mult mai micã, iar ceaiul nu are o
aromã aºa bunã.

... temperatura de fierbere a apei
scade cu altitudinea? Astfel, la o
înãlþime de 1800 metri, apa va fierbe la
94,4 grade Celsius, iar nu la 100 grade
Celsius, aºa cum fierbe la nivelul mãrii.

... ºi cafeaua decafeinizatã tot mai
conþine cafeinã? O ceaºcã de cafea are
aproximativ 80-135 mg cafeinã. Pentru
ca o cafea sã fie consideratã
decafeinizatã cel puþin 97% din cafeinã
trebuie sã fie îndepãrtatã. Testele aratã
cã ºi cafeaua decafeinizatã tot mai
conþine 2-6 mg de cafeinã pe ceaºcã.

... oamenii graºi, care sunt ºi mai
bine izolaþi termic, simt frigul mai
repede decât oamenii slabi? Motivul e
cã grãsimea pãstreazã cãldura în interi-
orul corpului, departe de piele, care se
rãceºte. Iar când pielea se rãceºte, þi se
face frig (pentru cã în piele se gãsesc
receptorii termici).

... anul are 365 de zile? Desigur cã
ºtiaþi. Dar aþi observat urmãtorul lucru:
3 6 5 = 1 0 2 + 1 1 2 + 1 2 2 = 1 3 2 + 1 4 2 ?
Coincidenþã? Armonie prestabilitã? Voi
hotãrâþi.

... o sã fie varã în ianuarie în emis-
fera nordicã? Pe lângã miºcarea de
revoluþie ºi de rotaþie a Pãmântului, el
mai suferã o miºcare de precesie a axei
sale (miºcarea de precesie este ca
miºcarea unui titirez care nu se învârte
într-o poziþie perfect verticalã), astfel cã
la fiecare 12900 de ani Polul Nord
alterneazã în a fi orientat spre Soare
sau depãrtat de acesta în luna ianuarie.
Acum, în emisfera nordicã în ianuarie
este iarnã deoarece Polul Nord nu este
înclinat spre Soare.

... noi vedem de pe Pãmânt doar o
singurã jumãtate a Lunii, oricând am
privi-o? Asta se întâmplã deoarece
miºcarea de rotaþie a Lunii are aceeaºi
duratã ca miºcarea de revoluþie a ei în
jurul Pãmântului.

... noi creºtem în înãlþime cu aproxi-
mativ 1,5 cm peste noapte? Asta se
întâmplã deoarece când dormim se
mãreºte distanþa dintre vertebre (gravi-
taþia nemaiacþionând în axul coloanei
vertebrale). Dimineaþa când ne trezim,
din cauza gravitaþiei, vertebrele se
taseazã iar în scurt timp coloana verte-
bralã se va micºora din nou.
Astronauþii, atunci când sunt în spaþiul
cosmic, cresc în înãlþime cu chiar mai

bine de 3 cm, dar la câteva ore dupã ce
se întorc pe Pãmânt revin la înãlþimea
normalã.

... dacã se va topi toatã gheaþa de la
Polul Nord nivelul apei oceanelor nu va
creºte? De ce? Deoarece aceastã
gheaþã pluteºte pe apã, iar prin topire,
moleculele de apã din gheaþã vor
ocupa acelaºi spaþiu al lichidului
dezlocuit iniþial de gheaþã. Bineînþeles,
trebuie sã fim atenþi la definirea regiunii
Polului Nord. Dacã includem gheaþa de
pe unele insule, atunci aceastã gheaþã
va aduce alte molecule de apã celei din
oceane ºi uºor va creºte ºi nivelul mãrii.
Invers, majoritatea din gheaþa de la
Polul Sud se gãseºte pe pãmânt, iar
topirea ei ar ridica semnificativ nivelul
mãrii.

... vulcanii produc o mare cantitate
de materii prime utile sau extrem de
cãutate? Un exemplu ar fi piatra ponce,
care este spumã de lavã. De aseme-
nea, formaþiunile vulcanice sunt uneori
sediul reacþiilor care concentreazã me-
talele prezente în manta (aramã, argint,
mercur). Iar vulcanii erodaþi din lanþul
cascadelor, în vestul Statelor Unite, se
aflã la originea celebrei „Goane dupã
aur”. Miºcãrile vulcanice permit, de
asemenea, aducerea la suprafaþã a
diamantelor formate la presiune ridicatã
ºi la o adâncime de aproape 3000 km.

Vulcanii se formeazã mai ales la
marginea plãcilor tectonice. Când plã-
cile se îndreaptã una spre alta, una din-
tre ele trece pe sub cealaltã, ridicând-o.
Placa de dedesubt se înfierbântã ºi se
fluidificã, formând magma care, fiind
mai uºoarã ºi mai fierbinte, are tendinþa
sã urce cãtre suprafaþã, profitând de
zonele fragile ale scoarþei terestre.

... meteoriþii (stelele cãzãtoare) sunt
resturi care provin din comete?
Cometele sunt niºte corpuri care
orbiteazã în jurul Soarelui pe niºte
orbite foarte alungite ºi de mari dimen-
siuni. Când, pe orbitele lor, se gãsesc la
marginea sistemului solar, cometele
sunt niºte bulgãri de gheaþã. Când se
apropie de Soare, o cometã începe sã

se topeascã pierzând materie (ºi astfel
se explicã ºi coada ei, pe care o putem
vedea cu ochiul liber) dar ºi bucãþi mai
mari de rocã.

Aceste fragmente de rocã din
comete vor reprezenta meteoriþii, care
vor gravita o perioadã în jurul Soarelui.
Când Pãmântul se intersecteazã cu
aceste resturi, se observã ploile de
meteoriþi. Când meteoriþii intrã în
atmosferã, încep sã ardã, iar puþini din-
tre aceºtia vor reuºi sa ajungã pe
Pãmânt. Unii, mai mari, pot forma chiar
cratere.

... pe întreg Pãmântul se înre-
gistreazã aproximativ 120 de fulgere pe
secundã? Dar cum se formeazã un ful-
ger? Când o masã de aer cald
întâlneºte o masã de aer rece, apa va
condensa ºi va trece din stare gazoasã
în stare lichidã, formându-se norii. Apoi
picãturile de la bazã, mai calde ºi mai
uºoare, vor urca la altitudini mai mari.
Pe mãsurã ce urcã, temperatura scade
iar picãturile de apã pot îngheþa ºi devin
ºi mai grele. Fiind mai grele, vor cãdea
înapoi iar frecarea dintre picãturile de
gheaþã aflate în cãdere ºi cele care se
aflã în urcare va produce electricitate.
Când diferenþa de potenþial faþã de sol e
prea mare, se produce fulgerul.

Dar ce este tunetul? Când se
declanºeazã un fulger, are loc o
încãlzire foarte rapidã a aerului din nori,
care se va dilata brusc. Se formeazã
astfel tunetul, care este o undã de ºoc
ce se deplaseazã mult mai încet decât
lumina ºi de aceea noi îl auzim dupã ce
am vãzut deja fulgerul.

... mirajele sunt simple iluzii optice?
Dar cum se întâmplã acest lucru…noi
putem sa vedem un obiect pentru cã
razele de luminã care vin de la acel
obiect sunt preluate de cãtre niºte
receptori de la nivelul retinei; de aici
informaþia este transmisã la creier,
unde este ºi analizatã, traducându-se
astfel realitatea înconjurãtoare. Dar
ceea ce percepem nu este, de fapt,
realitatea strictã, ci o interpretare a ei
de cãtre creier.

INGREDIENTE:
● un pachet foi de

napolitanã;
● 250 g unt sau marga-

rinã;
● 300 g biscuiþi simpli

fãrã cremã;
● 250 g nucã mãcinatã;
● 250 g zahãr tos;
● 5 linguri cacao;
● 250 ml lapte;
● o fiolã esenþã rom

INGREDIENTE
PENTRU OORNAT:

● 300 g ciocolatã albã;
● sirop de cãpºune

MOD DDE
PREPARARE:

Se fierbe laptele cu
zahãrul pânã clocoteºte,
apoi se ia de pe foc ºi se

adaugã în el untul tãiat
bucãþele, nuca mãcinatã ºi
cele 5 linguri cu cacao. Se
adaugã apoi în cremã bis-
cuiþii sfãrâmaþi ºi esenþa de
rom.

Crema se întinde între
foile de napolitanã. Prãjitura
se glazureazã cu ciocolata
alba topitã la bain-marie ºi
se orneazã cu siropul de
cãpºune.

Poftã bunã!

Vertical
Având o atitudine de reproº.
Surse de fotoni.
Reunit într-o bucatã.
Suferinþã fizicã, chin.
Agresat.

Prãjiturã ccu ffoi dde nnapolitanã
ºi ccremã ccu nnuci ººi bbiscuiþi
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Vã spuneam acum trei luni de zile
cã cei de la DRDP Bucureºti ne-au
condiþionat refacerea porþiunii din
DN71 (1,8 km) ce nu a fost reabilitatã
în 2016, de refacerea terasamentului
afectat de introducerea colectorului
reþelei de canalizare.

Noi am executat lucrãrile respec-
tive în luna iunie ºi iatã cã de mâine
vor începe ºi ei lucrãrile de turnare a
unui covor asfaltic în zona respec-
tivã.

În prima fazã vor fi asfaltaþi aprox-
imativ 6000 mp, pornind din Filaturã
cãtre Târgoviºte, pentru a repara
porþiunea de drum cea mai afectatã,
urmând ca în luna octombrie sã se
finalizeze ºi cealaltã porþiune, pânã
la ieºirea din oraº, spre Târgoviºte.

În numele locuitorilor din oraºul
Pucioasa le mulþumesc celor ce i-au
“ajutat” pe cei de la DRDP Bucureºti
sã nu uite promisiunea fãcutã ºi aici
mã refer la domnii Adrian Þuþuianu ºi
Corneliu ªtefan!

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoþit de unul dintre pãrinþi
sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asis-
tenþã socialã ori de persoana cãreia i-a fost încredinþat în plasament, are
obligaþia sã solicite, în termenul prevãzut de lege (15 zile de la împlinirea
vârstei de 14 ani), eliberarea cãrþii de identitate, prezentând la ghiºeul
serviciului public comunitar de evidenþã a persoanelor urmãtoarele do-
cumente:

- Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã de minor ºi
de una dintre persoanele  prevãzute la alin 1;

- certificatul de naºtere, cu care se face dovada cetãþeniei române,
original ºi copie;

- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care pãrintele face dovada adresei de domiciliu,

original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea judecã-

toreascã, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi,
original ºi copie;

- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate (7 lei).
***este obligatoriu consimþãmântul titularului spaþiului de locuit***

EXPIRAREA AACTULUI DDE IIDENTITATE
DOCUMENTE  NNECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate (se distribuie gratuit de
la ghiºeu);

- actul de identitate ºi cartea de alegãtor, dacã este cazul;
- certificatul de naºtere ºi certificatul de cãsãtorie, dacã este cazul,

original ºi copie;
- hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, dupã caz, original ºi

copie;
-certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/decedate, în cazul soþu-

lui supravieþuitor, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor cu vârsta mai micã de 14 ani,

original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu  original ºi

copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate (7 LEI).
***este obligatoriu consimþãmântul titularului spaþiului de locuit***
Pentru a evita aglomeraþia la ghiºeul de lucru cu publicul, reco-

mandãm cetãþenilor din raza de competenþã sã depunã documentele în
vederea eliberãrii actelor de identitate, cu cel puþin 15 zile înainte de expi-
rarea acestora.

SPCLEP PUCIOASA
Ag ºef principal  de poliþie 

Tohãneanu  Emanuel

Poliþia LLocalã
Pucioasa

recomandã!

■ Mesajul primarului Oraºului Pucioasa,
ing.  Constantin Emilian Ana:

În RRomânia mmai eexistã ººi
oameni ccare sse þþin dde ccuvânt!

#PÃSTRAÞI #CURÃÞENIA ºi respectaþi mãsurile stabilite
de Consiliul Local al U.A.T. Oraºul Pucioasa penntru asigurarea
igienei publice ºi a curãþeniei în localitate!

■ SPCLEP PUCIOASA VÃ INFORMEAZÃ!

ÎMPLINIREA VVÂRSTEI DDE
14 AANI - DDOCUMENTE NNECESARE:
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Pe  ccãrãrile
toamnei…

Ne–nnobileazã  toamna, cu grava ei splendoare…
Ne pune diademe de brumã argintie,
Noi tânjim dupã varã, cu chip frumos de floare,
ªi-n suflet, se rãsfrânge chemarea ei târzie…

Trecem sub semnul vremii, împovãraþi de dor,
Prin vitralii de timp, vedem doar zãri închise,
Pãsãri întârziate, ce nu mai cred în zbor,
Frunze înfiorate, ce nu mai cred în vise…

Pe cãrãrile toamnei,  trecem cu pas încet…
Se lasã seara… drumul nu duce nicãieri.
ªi dorurile toate se sting într-un regret,
Ne doare risipirea, atâtor primãveri…

ªi parcã ieri stãteam sub zãri ninse de floare, 
ªi ne sorbeam iubirea, din albele potire…
Scriam poemul vieþii, cu raze lungi, de soare, 
ªi-nþelegeam cã omul… e-o tainicã zidire.

Din lujere de floare, din muguri grei de dor, 
Noi ne-am fãcut armurã… ºi-n lupta grea a vieþii,
Am rãmas “cavalerul”, mereu biruitor,
Care crede-n lumina,  din anii tinereþii.

Am trãit în luminã ºi ne-am fãcut un rost!
Dar pe sub cer senin, anii-au trecut în zbor…
Ne-amintim dureros… cât de frumoºi am fost:
Un cântec de iubire, o lacrimã de dor!

Pe cãrãrile toamnei,  mai zãbovim puþin…
Mai scuturãm de brumã, aducerile-aminte,
Mai cãutãm în suflet, o zare de senin,
Cât mai avem de mers…noi mergem înainte!

Maria Panþuroiu

Tudor Arghezi este cunoscut în liter-
atura românã ca un scriitor complex -
poet, pamfletar, prozator, dramaturg,
publicist, gazetar ºi traducãtor. "Ca sã
înþelegi poezia lui Arghezi, scria
George Cãlinescu, trebuie sã ai
vocaþia miturilor grozave, a viziunilor
cosmice".

O astfel de vocaþie  are  doamna
Laura Cojocaru, cadru didactic la
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”
din Pucioasa, autoare a unui volum de
criticã literarã intitulat „Tudor Arghezi-
orgoliu luciferic ºi smerenie”. Lansarea
volumului de debut al tinerei ºi talen-
tatei profesoare ce a avut loc marþi, 16
octombrie 2018, în sala de ºedinþe a
Consiliului Local Pucioasa, s-a bucurat
de prezenþa unui numãr mare de  scri-
itori dâmboviþeni, cadre didactice, elevi
ºi membri ai comunitãþii locale intere-
saþi  de  subiectul prezentat.
Evenimentul a fost deschis de vicepri-
marul oraºului Pucioasa, domnul Dan
Sprinceanã, care a felicitat-o ºi încura-
jat-o pe autoare  pentru alegerea
fãcutã, aceea de a aborda un subiect
complex  ºi ºi-a exprimat convingerea
cã vor urma ºi alte volume ce vor
apãrea sub semnãtura distinsei profe-
soare. Aprecieri au fost rostite ºi de

doamna director a Colegiului Naþional
„N. Titulescu” Pucioasa, profesor
Victoria Voicu, preot Cãtãlin Hîrciu,
scriitori prezenþi la eveniment.

Despre monografia realizatã de
doamna Laura Cojocaru au vorbit scri-
itorul George Coandã ºi profesorul uni-
versitar  Pompiliu Alexandru, care au
pus în evidenþã originalitatea tratãrii
subiectului, efortul autoarei de a
pãtrunde în zone mai puþin cunoscute
ale creaþiei argheziene ºi au îndemnat
pe toþi cei prezenti sã parcurgã volumul
apãrut ºi dedicat integral marelui poet,
Tudor Arghezi.

Orice lecturã a unui text din miile ºi
miile de pagini scrise de-a lungul
vremii prilejuieºte întâlniri cu istoria
þãrii noastre, cu viaþa sa culturalã, cu
obiceiuri frumoase, toate împreunã
nemuritoare, dar ºi metafore ºi for-
mulãri sclipitoare. Cel mai adesea o
simplã frazã este o privire unicã
asupra oamenilor, a lucrurilor, chiar ºi
a celor mai neînsemnate vietãþi. În
toate ºi peste tot e tot Arghezi.
Ceasornicarul cu limba ascuþitã
potriveºte imaginile ºi cuvintele. Le
mãiestreºte!

Luminiþa Gogioiu

■ SEMNAL EDITORIAL!

Un nnou eeveniment ccultural
a aavut lloc lla PPrimãria PPucioasa!
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ASFC PPucioasa - SSporting RRoºiori dde VVede 44-22
Tiberiu Calofir (34, 49 - pen.), Florin Leþu (51), Adrian Nedelea

(90+1) / Vergiliu Velica (81), Iulian Manda (86)
Am avut parte de un adversar prudent, care poate pune mari pro-

bleme dacã îºi poate arãta stilul de joc, însã Cristi Balaºa a ºtiut cum sã
îºi þinã jucãtorii sã câºtige acest meci.

O victorie importantã, care ne-a dus cu moralul ridicat, la Turnu
Mãgurele, acolo unde am întâlnit liderul din seria C3.

Echipele de start:
Curiman - Calin, Marina (C), Blas, Diþã - Lungeanu, Calofir,

Iamandache, Niculaescu, Leþu, Leotescu.
Au mai jucat: Grigorescu, Nedelea, Codroiu, Niþã.

Ciobanu - Fierarru, Floricel, Piciu, Chivu, Latea, Ciubuc, Scumpu,
Brinceanu, Simian, Roman.
Au mai jucat: Velica, Manda, Dudau, Kaba.

AFC TTurris TTurnu MMagurele - AASFC PPucioasa 11-00
Marcator: M. Constantinescu (45’-pen)
Meciul a fost decis de penaltiul transformat de veteranul Marius

Constantinescu, în minutul 45.
Deºi au revenit motivaþi de la vestiare, din nefericire scorul a rãmas

acelaºi pânã la finalul partidei.
Cristi Balaºa ºi Cosmin Lunescu au trimis urmãtorul “unsprezece” în

teren:
Curiman - Calin, Blas, Marina, Dita, - Calofir - Nedelea, Iamandache

- Niculaescu, Letu, Leotescu.
Au mai jucat: Codroiu, Þilica, Nita.

În etapa urmãtoare vom întalni echipa a doua a prim divizionarei FC
Hermannstadt.

ASFC PPucioasa - AAFC HHermannstadt 33-11
Marcatori: Nedelea (15), Letu (72), Calofir (86) / Cristiu (13)
Dupã o înfrângere amarã la Turnu Mãgurele, a venit rândul nostru sã

ne bucurãm.
Formula tacticã gâditã de Cristi Bãlaºa ºi Cosmin Lunescu a reuºit

sã învingã satelitul celor de la AFC Hermannstadt.
Echipa de start:

Agachi - Cãlin, Marina, Blas, Diþã - Calofir, Nedelea, Lungeanu -
Calinescu, Leþu, Niculãescu.
Au mai jucat: Leotescu, Iamandache, Codroiu.

Etapa urmãtoare ne deplasãm la CSM Alexandria.

HAI PUCIOASA!

Vara a plecat ca o tainã spre zãri
neºtiute, ducând cu ea parfumul florilor,
cântecul pãsãrilor, farmecul dimineþilor
albastre, rãsãrite  ca o promisiune a
vieþii, zilele însorite ºi veselia oamenilor.

Acum este toamnã…Privim cu nos-
talgie spre trecut, trãim un sentiment al
regretului, cã nu mai putem întoarce  tim-
pul, în care ne pierdem ºi ne risipim, ca
niºte flori ale vremii, atât de frumoase,
atât de efemere…

Rãmânem  încã sub lumina caldã a
verii, pierduþi printre frumuseþile ei ºi
încercãm sã pãstrãm întregi, neumbrite,
speranþele ºi dorurile noastre…

ªi în curgerea domoalã a timpului,
toamna îºi scrie poemele ei…Despre
bucurie sau tristeþe, despre iubire sau
despre neiubire, despre speranþã,
despre viaþã.

Din aurul stins al frunzelor, din argin-
tul sclipitor al boabelor de brumã, se
ivesc slovele, ca într-o magie, se adunã
în rostul lor ºi se aºtern înþelepte în
poemele toamnei.

Pe cãrãrile ei brumate, se pierd acum
paºii copiilor. Au aºteptat  cu nerãbdare
ºi cu emoþie deschiderea ºcolilor ºi
începutul unui nou an ºcolar.

Pentru ei, acest septembrie, care stã

sub semnul frumuseþii este un timp al
bucuriilor ºi al visãrii, un început de
drum.

ªi în aceste clipe oprite din zbor,
refac cu duioºie chipul unei fetiþe, care
trece zâmbind peste covorul de frunze
arãmii, cu teamã, dar mai ales cu
emoþie.

O însoþesc, cu un gând pãrintesc,
pânã la poarta cea mare a ºcolii, o
împresor cu privirile pline de dragoste.

Fetiþa aceasta, despre care vreau sã
vorbesc, este Drãghiciu Bianca, elevã în
clasa  a III-a, a ªcolii Gimnaziale din
Doiceºti.

Chipul ei înflorit într-un zâmbet,
exprimã bucurie ºi încredere, iubire ºi
recunoºtinþã. Zâmbeºte vieþii, cerului
înalt, zâmbeºte îngerului ei pãzitor, care
i-a fost întotdeauna  alãturi. Pentru
Bianca, aceºti îngeri cu aripi de luminã,
sunt cei care reprezintã C.A.R.P.
„Speranþa” Pucioasa, Consiliul director,
împreunã cu domnul preºedinte
Dragomir Diaconescu.

Aceºti oameni minunaþi s-au implicat
total în viaþa ei. Încã din clasa I, au fost
prezenþi la toate evenimentele mai
importante, iar la începutul anului ºcolar,
i-au pregãtit uniforma, cãrþile, rechizitele
ºi toate cele necesare  Biancãi, la

început de drum. Gândul ei de
recunoºtinþã se-ntoarce stãruitor spre
aceºti oameni minunaþi.

Doamna Mariana Butcã s-a implicat
de asemenea, cu tot sufletul în aceastã
campanie, oferind rechizite ºi cãrþi.

Alãturi de Consiliul director, au înþeles
situaþia Biancãi, ºi cei de la R.T.C., prin
doamna Cristina Popescu, manager de
zonã. ªi dintr-un sentiment de înþelegere
ºi de iubire,  au trimis Biancãi, rechizite,
cãrþi  ºi haine potrivite vârstei.

ªi în aceastã zi atât de specialã,
unicã prin frumuseþea ºi semnificaþia ei,
Bianca trece încrezãtoare pe potecile
toamnei, sub lumina blândã a amintirii…

Peste ierburi ºi flori, cad ..ca niºte
lacrimi,  bobiþe de brumã argintie…care
se aºtern în chip tainic, sub paºii ei
mãrunþi…

Poate cã sunt lacrimile de dor ale
mamei, care a plecat prea devreme într-
un zbor dureros ºi absurd…

Fetiþa nu a uitat chipul ei frumos ºi
tânãr, care se oglindeºte ca o icoanã a
trecutului, în apele limpezi ale sufletului
ei de copil…ªi frunze arãmii, cad trist ca
niºte pãreri de rãu, ale unui timp vinovat,
ce îºi cere într-o rugã smeritã,  iertare,
pentru rãul fãcut.

Printre frunze ºi lacrimi, Bianca aude

ºoaptele  mamei, care se strâng , într-o
binecuvântare, într-un îndemn.

În curtea ºcolii. o aºteaptã cei dragi:
tatãl, colegii, doamna învãþãtoare. În
ochii ei umezi de emoþie, se rãsfrâng
lacrimi de bucurie, de iubire, dar ºi de
recunoºtinþã, pentru cei care au înconju-
rat-o cu grijã, cu înþelegere pãrinteascã,
ocrotind-o. Din nou gândul ei se îndreap-
tã spre cei de la C.A.R.P. „Speranþa”
Pucioasa, spre  chipul pãrintesc al dom-
nului preºedinte, Dragomir Diaconescu,
spre toþi cei care au adus, într-o  mãr-
turie de iubire pãrinteascã,  sprijinul ºi
ajutorul lor, necondiþionat, copilului, care
avea atâta  nevoie.

Învãluitã în emoþia ºi bucuria unui nou
început, Bianca pune aripi visului ei,
zãmislit în cuiburi de luminã, care va
zbura înalt, pe sub cerul senin al
copilãriei, spre limanul împlinirilor ºi al
iubirii…

ªi toamna îºi va scrie prin timp
poemele ei,  despre  copii, despre
oameni frumoºi, despre generozitate ºi
dãruire, dar mai ales despre speranþã ºi
recunoºtinþã, despre valorile  nepieri-
toare ale vieþii! 

Profesor  Maria Panþuroiu

Poemele ttoamnei

■ HAI PUCIOASA!

AS FFC PPucioasa uurcã îîn cclasament!
Simþim ddin cce îîn cce mmai mmult ggustul vvictoriei
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În perioada 5-7 octombrie 2018, la
Pucioasa s-a desfãºurat prima ediþie a
Festivalului de cântece ºi dansuri pop-
ulare ”Moþãianca”.

Produse tradiþionale pentru toate
gusturile, muzicã de calitate ºi multã
voie bunã s-au regãsit din plin, timp de
trei zile, la poalele Patranei.

Programul a fost unul variat, pe
scena din Parcul Central urcând rând
pe rând artiºti de renume, dar ºi nume

sonore din zonã. Amintim: Ansamblul
de dansuri “SÂNZIENELE” Gãeºti –
Dâmboviþa, Ansamblul de dansuri
“SÂNZIENELE” jr. Gãeºti – Dâmboviþa,
Ansamblul de dansuri “Narcisa de pe
Neajlov” – Visina – Gãeºti –
Dâmboviþa, Ansamblul Profesionist
“CHINDIA” Târgoviºte, Florina Jinga,
Doiniþa ºi Ionuþ Dolãnescu, Clubul
Victorioºilor, Ansamblul ”COMORILE
SATULUI” Gura Ocniþei – Dâmboviþa,
Ansablul folcloric “POIENIÞA” Braºov,

Marcel Avram – Cluj, Alina Ploie – Cluj,
Loredana Gorr – Cluj, Manuela
Cândea – Cluj, Daniela Toader – Cluj,
Florin Stefan – Dâmboviþa,Trupa
“NEMURITORII”, Ansamblul “Micile
Steluþe” – Pucioasa – Dâmboviþa,
Ansamblul “Ghiocelul” – Cornãþel –
Dâmboviþa, Loredana Gorr – Cluj,
Manuela Cândea – Cluj, Daniela
Toader – Cluj, Ansamblul Artistic
Profesionist “DOINA GORJULUI”.
Prezentatorii evenimentului au fost:

Roxana Clopotaru ºi Victor Mihalache.
Preparate tradiþionale româneºti:

bulz, sarmale, pastramã, mici, cârnaþi
de casã, murãturi, fasole cu cârnaþi,
must, dulciuri de casã, legume, fructe
ºi miere au putut fi achiziþionate de
cãtre doritori.

Nu au lipsit spaþiile de joacã dedi-
cate copiilor.

Alexandra Rizea

Prima eediþie aa ffestivalului
”Moþãianca” aa ffost uun ssucces!


