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Consiliul local al satului Păulești s-a 
întrunit în ședință ordinară îndata de 
17.07.2018.

SĂRBĂTORI INTERNAȚIONALE
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  La ședința consiliului local Păulești din data de 17 
iulie au fost prezenți 8 consilieri din cei 9. Astfel
consilierul din partea partidului Liberal Valerii Olari 
a lipsit...

Ziua internaţională a prieteniei.

  Ziua internaţională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011.   
Scopul iniţiativei este de a transmite mesajul că prietenia între popoare, ţări, culturi şi indivizi poate inspira 
eforturile de pace şi poate construi punţi de legătură între comunităţi. Conceptul de prietenie este extins 
astfel dincolo de relaţiile individuale.
  Ziua internaţională a prieteniei este o iniţiativă care urmează propunerii făcute de UNESCO şi care a fost 
preluată de Adunarea Generală a ONU în 1997. Atunci, prin Rezoluţia A/RES/52/13, s-a definit cultura 
păcii ca un set de valori, atitudini şi comportamente care resping violenţa şi depun eforturi pentru preve-
nirea conflictelor prin abordarea cauzelor lor profunde, potrivit site-ului un.org. ONU invită toate statele 
membre să sărbătorească această zi în concordanţă cu cultura şi obiceiurile locale, naţionale sau regionale, 
inclusiv prin activităţi educaţionale şi de conştientizare a valorii relaţiilor de prietenie în viaţa tuturor.

La baza adoptării acestei zile a stat şi Deceniul Inter-
naţional de promovare a unei culturi a non-violenţei 
şi a păcii pentru copiii lumii 2001-2010, adoptat prin 
Rezoluţia A/RES/53/25, din 1998, prin care Adunar-
ea Generală a recunoscut că un prejudiciu enorm şi 
multă suferinţă sunt cauzate copiilor prin diferite 
forme de violenţă, subliniind totodată că promovar-
ea unei culturi a păcii şi a non-violenţei ar trebui să 
fie transmisă copiilor prin educaţie, mai scrie sursa 
menţionată mai sus. Unele ţări, deşi sărbătoresc Ziua 
prieteniei, o fac la alte date. De exemplu, în Argen-
tina şi Brazilia ziua dedicată prieteniei este 20 iulie, 
pe când în Finlanda şi Estonia această zi coincide cu 
cea a Sfântului Valentin.

  Ziua internaţională a prieteniei, a fost marcată și la Păulești. La biblioteca din sat, doamna Maria Ciorchin  
a informat vizitatorii despre această zi. Copiii au aflat istoria acestei zile, după care au desenat împreună 
un poster al prieteniei. Fiecare copil și-a desenat mîina pe acest poster, reprezentînd astfel prietenia față de 
colegi. Pe lângă manifestările publice care sunt organizate cu acest prilej, Ziua Internațională a Prieteniei 
este serbată la nivel individual prin petrecerea timpului în compania prietenilor apropiați sau se ia legătura 
cu cei dragi aflați la distanță, se oferă daruri și se transmit urări de bine.

Femeile și bărbații au drepturi egale
  Cadrul legislativ național pentru egalitatea între 
femei și bărbați este în conformitate cu angajamen-
tele internaționale. Cu toate acestea, implementarea 
rămâne în urmă, iar femeile se confruntă cu dis-
criminare și inegalitate...

O nouă construcție în Păulești.
  La inițiativa primarului Ion Prunici și a consilieru-
lui local din partea partidului Liberal Mihai Ciobanu 
a fost construită o fîntînă în apropiere de primărie, 
zona de centru a satului. Cheltuielile pentru con-
strucția sursei de apă au fost ...



... pagina 2 

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL
Consiliul local al satului Păulești s-a întrunit în ședință ordinară îndata de 17.07.2018.

  La ședința consiliului local Păulești din data de 17 iulie au fost prezenți 8 consilieri din cei 9. Astfel
consilierul din partea partidului Liberal Valerii Olari a lipsit nemotivat. 
  Iată care au fost întrebarile de pe ordinea de zi:

 1.  Cu privire la corelarea bugetului primăriei Păulești pentru anul 2018.
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie.
 3. Despre mersul executarii deciziei nr.05/01 din 21.09.2012 Cu privire la Planul de actiuni al tuberculozei 
pentru anii 2011-2015.
 4.  Cu privire la modificarea în Registrul bunurilor imobile. 
  5. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului pe tr.3,anul 2018.

  DECIZIA
 Nr.03/05                                                                               

din 17.07.2018 

„Cu privire la aprobarea Programului de
  activitate a Consiliului local pe tr.3, 2018”

 
   

        În baza Legii administaţiei publice locale 
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,

articolul 14,punctul 2,litera „p”,privind administaţia 
publică locală,Consiliul sătesc,

  D E C I D E :

 1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului 
sătesc pentru trimestrul 3,
     anul 2018 (se anexează).         

 2. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se 
atribuie secretarului Consiliului, 

     domnului Valeriu Andronache.
         

        AU VOTAT:     Pentru  -  8  , impotriva  -  0 , 
s-au abtinut -  0 

DECIZII
Decizia Nr.03/01 din 17.07.2018.

                                                         P R O G R A M U L
                   de activitate al Consiliului local Păuleşti pe trimestrul 3, anul 2018

D E C I Z I A
Nr.03/01                                                                             

din 17 iulie 2018

     „Cu privire la  corelarea bugetului primăriei  
   satului Păulești pentru anul 2018 ”

      În temeiul prevederilor Legii privind finantele 
publice locale nr.397- XV din 16.03.2003 ;  

      Legea nr.436-Xvi din 28 decembrie 2006 privind 
administarția publică locală,art.14 lit.(n)aliniatul 2;
      Legea nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanțele 
publice locale și responsabilitățile bugetar- fiscale 

cu modificările ulterioare;
      În conformitate cu Setul metodologic privind 

elaborarea,aprobarea și modificarea  
      bugetului,aprobat prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015;
      Legii bugetului de Stat cu modificările ulterio-

are,Consiliul sătesc
 DECIDE:

  1.  Decizia Consiliului local nr.05/10 din 
13.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului 

       primăriei Păulești pe anul 2018, se modifică, 
după cum urmează:

  1.1  La punctul 1 ,sintagma ,,Venituri în sumă de 
1516,1 mii lei se substituie cu sintagma,Venituri în 

sumă de 1522,8 mii lei.
 Cheltuieli în sumă de 1843,4 mii lei se substituie cu  

sintagma, Cheltuieli în sumă de 1850.1 mii lei cu 
un sold bugetar de 327,6 mii lei,care va fi acoperit      

din soldul mijloaclor bănești de la 01.01.2018.
1.2 Anexele nr.1 și nr.3 se substituie cu anexele nr.1 

și nr.3 anexate la prezenta decizie
2. Executarea prezentei decizii se pune în seama 

primarului,domnului Ion Prunici 
  3. Controlul îndeplinirii  prezentei decizii se 

atribuie  comisieiilor de specialitate
                                   

    AU VOTAT:   Pentru    -   8   , împotrivă  -   0, 
s-au abținut  -- 0

Decizia Nr.03/05 din 17.07.2018.

  Pe data de 06.07.2018 la biblioteca publică Păulești 
s-a desfăşurat prima oră de informare a SMB “ Îm-
preună luptăm împotriva cancerului la sân şi col 
uterin “ replicat de BPR “ M.Sadoveanu”din Străşeni. 
La acest eveniment au participat 7 persoane. 

  Aduc mulțumiri asistentului medical doamnei Na-
dejda Stratan pentru că a venit și a explicat femeilor 
cit de importantă este consultaţia și vizita la medic,au 
fost adresate întrebări la care medicul a răspuns şi a 
explicat tot ceea ce trebuie să știe o femeie despre 
acest subiect.

Împreună luptăm împotriva cancerului la sân şi col uterin.

PROIECTE

Maria Ciorchin
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SĂNĂTATE

Sursa: www.sanoteca.md

Pierderea în greutate: Cum și cât de mult trebuie să alergi

  Dacă doriți să începeți să alergați pentru a scăpa 
de câteva kilograme în plus, trebuie să urmați niște 
reguli. În timpul alergării, corpul cheltuie multă en-
ergie. În același timp, se normalizează schimbul de 
substanțe, se ard calorii, metabolismul este accelerat, 
activitatea sistemului digestiv se îmbunătățește. În 
plus, sistemul circulator este saturat cu oxigen, nive-
lul colesterolului din sânge este redus, iar activitatea 
sistemului cardiovascular se îmbunătățește.
   Nu este un secret faptul că alergatul este una dintre 
cele mai simple și mai accesibile metode de pierd-
ere în greutate. În același timp, auzim adesea de la 
cei care doresc să piardă în greutate, că ei aleargă în 
mod regulat, dar nu pot să slăbească. Ideea este că 
alergarea pentru pierderea în greutate are multe nu-
anțe care trebuie luate în considerare pentru a obține 
efectul dorit.
   Iată câteva recomandări despre cum să alergați 
pentru a pierde în greutate și pentru a vedea efectul 
instruirii:

Cum să alergi pentru a pierde în greutate

  În primele 40 de minute corpul arde glicogenul. 
Astfel, primele 40-45 de minute de alergare vor fi o 
încălzire pentru cei care vor să piardă în greutate, iar 
grăsimile vor arde în următoarele 10-20 de minute. 
Alergați o oră într-un ritm confortabil, nu prea re-
pede, dar nici lent.

- Nu uitați de recuperare. Nu puteți progresa fără 
odihnă, mușchii trebuie să se restabilească. Ar trebui 
să existe cel puțin o zi de odihnă pe săptămână. Nu 
faceți mai mult de două antrenamente de mare in-
tensitate pe săptămână.

- Treceți pe un teren dur de la 50 la 90 de minute. 
O astfel de alergare necesită o capacitate fizică su-
ficientă. Acesta combină o alergare uniformă pe un 
impuls scăzut și segmente de interval cu o creștere 
a pulsului. Acest lucru arde un număr mare de cal-
orii. Această tehnică va oferi un rezultat mai bun, 
scăderea în greutate poate fi cu 30%-40% mai mare 
decât atunci când se desfășoară pe un stadion. Dar 
nu este potrivit pentru începători.

- Urmăriți respirația, nu vă închideți gura în timp ce 
alergați, așa cum faceți în timpul mersului. Încercați 
să respirați în același timp cu gura și nasul: în acest 
fel veți putea capta mai mult oxigen pentru fiecare 
respirație.

- Alegeți încălțămintea potrivită. Pentru cei cu o 
greutate mare este deosebit de important pentru a 
utiliza adidași cu absorbție sporită a șocurilor. Lu-
cru extrem de important pentru integritatea articu-
lațiilor. Dacă sunteți obezi, nici măcar nu încercați să 
alergați, ca sportivii profesioniști, începeți cu plim-
bări lungi.

Contraindicații:

  Înainte de a începe să alergați pentru a pierde în 
greutate, nu fiți leneși să mergeți la un medic gen-
eralist pentru a afla dacă aveți contraindicații. La 
persoanele supraponderale, de regulă, contraindi-
cațiile sunt mai frecvente decât la ceilalți. Este inter-
zisă alergarea pentru persoanele cu boli de inimă, 
hipertensiune, astm, ulcer peptic. Este necesar să 
se oprească temporar orele după intervenția chiru-
rgicală abdominală. Nu se recomandă să alerge nici 
persoanele cu vene varicoase.

GÎNDURI, IMAGINI

EGALITATEA DE GEN
Femeile și bărbații au drepturi egale
  Cadrul legislativ național pentru egalitatea între femei și bărbați este în conformitate cu angajamentele 
internaționale. Cu toate acestea, implementarea rămâne în urmă, iar femeile se confruntă cu discriminare și 
inegalitate în viața socială, economică și politică, duc lipsa oportunităților eficiente pentru participare la lu-
area deciziilor în sectorul public și cel privat. Femeile reprezintă 25,74% din deputați, 20,6% dintre primari, 
30,04% dintre consilierii locali și 18,55% din consilierii raionali, cu mult sub standardele internaționale și 
angajamentele țării în conformitate cu obiectivele convenite la nivel național și internațional. Ponderea fe-
meilor antreprenor este de 27,5%, iar femeile care doresc să deschidă propria afacere se confruntă cu multe 
bariere.
  Violența bazată pe gen este încă larg răspândită în țară, în timp ce lipsesc mecanisme eficiente de combat-
ere și prevenire a violenței domestice și sisteme de suport pentru victime. Șase din zece femei au suferit un 
anumit tip de violență (psihologică, fizică sau sexuală) din partea soțului/partenerului în timpul vieții sale, 
iar una din zece femei a suferit în urma violenței economice, cel puțin o dată în timpul vieții sale.
  În Republica Moldova, se lucrează pentru a susține țara în realizarea angajamentelor asumate privind 
egalitatea de gen. Un accent deosebit este pus pe promovarea unor măsuri care oferă mai multe oportunități 
femeilor de participare în procesul de luare a deciziilor, mai multe șanse de angajare și ocupare a pozițiilor 
de conducere în sectorul privat și de mobilizare împotriva violenței în bază de gen.

   Mai jos se află o listă de zile care au fost recunoscute ca aniversări internaționale de către Organizația Nați-
unilor Unite sau de către alte organizații care declară aniversări internaționale, dar nu sunt la fel de larg cu-
noscute. De asemenea, în listă sunt trecute și săptămâni sau luni cu semnificație internațională recunoscută.

Zile internaționale. Luna Iulie

ZILE
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TELEFOANE UTILE
Consilier local
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Apare lunar 
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BANCURI

Vine soțul fericit acasă:
- Nevastăăăăă, fă-ți bagajele că am cîștigat un milion 
de dolari la loterieee!!
Nevasta zice:
- Ce bagaje, de munte sau de mare?
Soțul răspunde:
- Nu mă interesează, treaba ta... numai sa pleci de 
aici!

Doi amici, vară toridă, în barcă la pescuit, beau 
bere, cu undițele în apă, fumează niște trabucu-
ri, când deodată unul din ei se oprește și zice din 
senin: 
-Auzi mă, cred că divorțez de nevastă-mea, nu mi-a 
mai vorbit de o săptămână!
-Băăă, io zic să te mai gândești, femeie ca asta e mai 
greu de găsit...

Profesorul: Copiii, puteţi să îmi dați exemplu de o 
clădire care este frumoasă vara?
Elevul: Şcoala, domnule profesor!

Un băieţel plângea în hohote.
-De ce plângi aşa, micuțule?, îl întreabă un vecin.
-Pentru că fratele meu are vacanţă mare, iar eu nu 
am.
-Dar tu de ce n-ai vacanţă?,  întreabă omul nedu-
merit.
-Eu nu sunt încă la şcoală…

 La inițiativa primarului Ion Prunici și a consilieru-
lui local din partea partidului Liberal Mihai Ciobanu 
a fost construită o fîntînă în apropiere de primărie, 
zona de centru a satului. Cheltuielile pentru con-
strucția sursei de apă au fost suportate de primărie.  
Fîntîna respectivă are o adincime de 10 metri. La 
săparea acesteia au contribuit și locuitori ai satului.
 
 Fântâna este, la origine, o construcție alcătuită din-
tr-o groapă cilindrică sau prismatică, cu pereții pi-
etruiți, cu ghizduri împrejur, săpată în pământ până 
la nivelul unui strat de apă freatică și care servește la 
alimentarea curentă cu apă în mediul rural, denu-
mită și puț.
  
Primăria aduce mulțumiri locuitorilor implicați la 
constucția fîntînii. Pe viitor fîntîna urmează să fie 
bine curățită și amenajată la suprafață.

CONSTRUCȚII
O nouă construcție în Păulești.

FOTOGRAFIA LUNII

Imagine ce reprezintă localitatea Păulești. FOTO: Mihaela Lungu

Maria Ciorchin

  Primăria Păulești anunță despre modifi-
carea adresei poștei electronice. Din motive 

tehnice adresa veche nu mai este activă. 
  Noua adresă de poștă electronica este:

  primariapaulestimd@yahoo.com

ANUNȚURI

LOCURI
Cariera „Cimitirul Cailor”
  Cariera „Cimitirul Cailor” este un monument al na-
turii de tip geologic sau paleontologic. Se presupune 
că anume aici, locuitorii satului își îngropau caii care 
mureau. Cimitirul este amplasat la nordul satului și 
are o suprafața de 2 ha.

AMENAJARE
Lucrări de amenajare a gunoiștii din 
localitate
  Administrația Publică Locală a avut o intervenție 
de salubrizare și amenajare a gunoiștii din sat prin 
îngrămădirea gunoiului depozitat. 
 
 Organizarea serviciilor de salubrizare s-a bazat pe 
următoarele principii:
-   protecţia sănătăţii populaţiei; 
-   responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
-   protecţia mediului.
  Lucrările de îngrămădire a gunoiului au fost efec-
tuate cu un buldozer, cheltuielile de bază fiind din 
bugetul local.

Primăria vine cu rugămintea către locuitorii satului 
să nu arunce gunoiul în locuri neautorizate. Este de 
datoria fiecărui locuitor să contribuie la păstrarea 
curățeniei și dezvoltarea localității.

Ion Prunici


