
  Prieteni dragi, de obicei la sfîrșit de an 
ne uităm la tot ce am făcut, la tot ce 
puteam face mai bine și la toate momen-
tele frumoase sau mai puțin frumoase 
din anul care tocmai s-a încheiat. Vreau 
să-i mulțumesc bunului Dumnezeu 
pentru toate momentele prin care am 
trecut și pentru situațiile în care mi-a 
fost alături. De asemenea îi mulțu-
mesc pentru familia deosebită care m-a 
ajutat în politică și pentru minunat-
ul loc în care a ales să mă nasc: satul 
Păulești - locul în care mă simt acasă.

 
  Vă doresc în noul an tot ce îmi doresc mie și celor dragi, adică multă sănătate, 
fericire, putere, realizări frumoase și momente de bucurie împreună cu familia! 
Să nu uitam cine suntem, să nu uitam să ne respectam unii pe alții și înainte de 
toate să fim oameni și prieteni între noi!

La mulți ani!
Primar: Ion Prunici 

MESAJUL PRIMARULUI PENTRU ANUL NOU 2018

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL STATISTICĂ

     MD 4430 s. Păulești,r-l Călărași
E-mail: primaria_paulesti@yahoo.com

             Tel/fax  0244 41 236
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 Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui 
Isus Hristos) este o sărbătoare creștină celbrată la 25 
decembrie (în calendarul gregorian), stil nou  sau 7 
ianuarie (în calendarul iulian), stil vechi în fiecare an...

 Condiții mai bune pentru micuții dar și 
angajații de la grădiniță.
  La moment, în grădinița de copii din sat sunt edu-
cați 18 copii și conform statelor de personal pentru 
anulcurent sunt angajate 10 persoane, dintre care un 
angajat sezonier...

  OMUL ANULUI 2017

  Tradiții și obiceiuri de CRĂCIUN și 
SF.VASILE

 Cei mai de succes businessmeni, cei mai iscusiți 
manageri, cei mai siguri piloni ai societății, cei mai 
obiectivi reprezentanți ai mass-mediei și cei mai 
ingenioși și creativi oameni de artă... 
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La ultima ședință a consiliului local Păulești din anul 
2017 au fost prezenți  7 consilieri din cei 9. Astfel 
consilierul din partea partidului Democrat Iurie 
Barbăneagră și consilierul din partea partidului Co-
munist Harea Ana,  au lipsit nemotivat. Iată care au 
fost întrebarile de pe ordinea de zi:

 1. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a 
taxelor locale pentru anul 2018. 
 2. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei pe 
perioada anului 2018, în prima lectură. 
 3. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar 
și impozitul pe bunurile imobiliare pe teritoriul sat-
ului Păulești pentru anul 2018. 
 4. Cu privire la situația încasării impozitelor, taxelor 
și contribuțiilor de asigurări sociale de Stat pe teri-
toriul primăriei. 
 5.  Cu  privire  la   programarea  graficului  de con-
cediu de odihnă pe perioada anului 2018.
 6. Cu privire la aprobarea statului de personal a 
primăriei Păulești. 
 7. Cu privire  la  corelarea  bugetului  primăriei 
Păulești pentru anul 2017. 
 8. Cu privire la stabilirea plaților pentru emiterea 
certificatelor de urbanism și  a autorizațiilor de con-
struire/desființare. 

Consiliul local al satului 
Păulești s-a întrunit în ședință ordinară în 
data de 13.12.2017.

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
plata premiului anual persoanelor care dețin funcții 
de demnitate publică, funcționarilor publici și altor 
angajați din cadrul primăriei satului Păulești. 
10. Cu privire la aprobarea  bugetului primăriei pe 
perioada anului 2018 în lectura a doua. 
11. Despre abrogarea deciziei Consiliului local nr 
01/02 din 01.03.2013 Cu privire la stimularea morală 
a persoanelor fizice și juridice pentru merite deose-
bite în activitatea satului Păulești. 
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului de 
acordare a titlului cetățean de onoare al satului 
Păulești. 
13. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare 
și înfrățire între comuna Păulești, Județul Prahova, 
România și satul Păulești, raionul Călărași, Republi-
ca Moldova. 
14. Cu privire la  scutirea de  plata  impozitului fun-
ciar și a bunurilor imobiliare. 
15. Cu privire la aprobarea Programului de activitate 
al Consiliului local pe trimestrul 1 al anului 2018.

Plata taxelor și impozitelor locale, obliga-
tivitate prin legislația națională.

 Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au 
înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprez-
intă o obligativitate stabilită prin legislație națională.
(COD Nr. 93 din  01.04.2004) Știm că este dificil 
pentru multă lume să reușească șă-și plătească la zi 
obligațiile fiscale locale, dar dacă nu fac acest lucru, 
asupra  sumelor  datorate  se  cumulează  dobânzi  și 
penalități de întârziere,toate acestea nefiind stabilite 
de noi, ci prin cadrul legislativ național.
  Total pe primărie încasarea impozitelor înanul 2017 
a fost de 93.92%, dintre care:
teren, altă destinație - 100%     restanța - 0 lei
funciar - 92,8%     restanța - 932 lei
cota - 94,3%     restanța - 1048 lei
pășune - 100%     restanța - 0 lei
imobil - 97,4%     restanța - 96 lei
amenajarea - 70%     restanța - 172 lei

Primăria satului Păulești Primăria satului Păulești

AUTORUL PROIECTULUI
Primarul satului Păulești

ION PRUNICI
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ADMINISTRARE

 Condiții mai bune pentru
micuții dar și angajații de la grădiniță.

  La moment, în grădinița de copii din sat sunt edu-
cați 18 copii și conform statelor de personal pentru 
anul curent sunt angajate 10 persoane, dintre care un 
angajat sezonier. 
  La prima vedere, grădinița poate părea doar un loc 
de joacă, un spațiu unde părinții ocupați își pot lăsa 
copiii. Cu toate acestea, grădinița  contribuie la dez-
voltarea psihică a micuților și se concentrează pe di-
verse abilități necesare pentru viitor. Vârsta preșco-
lară este un moment important pentru dezvoltarea 
copilului. Micuții devin conștienți de lumea încon-
jurătoare, manifestă curiozitate față de ceea ce ob-
servă sau nu cunosc și ajung să imite comportamen-
tele celor din jur. Această perioadă reprezintă temelia 
întregii vieți de mai tîrziu. La grădinița, copiii își în-
sușesc noțiunile de baza în ceea ce privește scrierea, 
limbajul și numerele. De asemenea, acest mediu este 
perfect pentru a învăta conceptul de relaționare și 
pentru o prima integrare în sistemul de învățămînt.
  Ținind cont de importanța grădiniței în dezvoltar-
ea copiilor, de comun acord cu administrația gră-
diniței, am pus accent pe crearea condițiilor mai 
bune atît pentru copii cît și pentru angajați. Astfel, 
în anul trecut am reușit să îmbunătățim condițiile 
de transportare a apei prin crearea unui nou traseu, 
cu schimbarea în totalitate a furtunului de la puctul
de captare  (fîntîna) pîna în grădinița.  A fost curațit 
canalul  de   evacuare  și  rezervorul de  acumulare a 

apei întrebuințate. Pentru confortul copiilor au fost 
procurate 2 seturi noi de lengerie de pat, noi jucării. 
Au fost efectuate lucrări de reparație curentă, repa-
rată bucătăria din grupă (instalată o bucătarie nouă), 
s-a mai procurat încă un frigider pentru o mai bună 
și corectă păstrare a alimentelor. A fost procurată o 
mașină de spălat rufe cu un program automat, pent-
ru  îmbună- tațirea calității spălării. A fost procurată 
și  instalată o nouă  electropompă  pentru  circulația

apei  în instalația sistemului e încălzire,  asigurînd 
astfel  buna funcționare a sistemului pentru perio-
ada rece a anului. În anul curent, ne propunem să 
continuăm această îmbunătățire a condițiilor de 
la grădiniță și vom încerca să găsim noi soluții de 
rezolvare a problemelor rămase. 

Primăria satului Păulești

ȘTIAȚI CĂ...SOCIAL

… Regulamentul cu privire la cimitire Aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului R.M. nr.1072 din 22 octom-
brie 1998, spune clar că în Republica Moldova cim-
itirile se află în subordinea administrației publice 
locale. Astfel, încă în 2016 am avut o intervenție de 
igienizare și lichidare a buruienilor de pe teritoriul 
cimitirului din sat.  
   Mai tîrziu, în vara anului 2017, am avut o discuție 
cu mai mulți cetățeni și am convenit că ar fi mai 
corect să se implice și locuitorii satului la astfel de lu-
crări. Am acceptat ideea. De comun acord cu grupul 
de cetățeni am stabilit să se implice fiecare locuitor 
care are rude înmormîntate la cimitir, după posibili-
tate. Doamna Vera Gherdan a fost cea mai receptivă, 
fiind vînzatoare la magazin, s-a oferit sa colecteze 
contribuțiile. La moment au contribuit 86familii ale 
satului. Suma totală adunată fiind de 3,717 lei și 50 
de bani.   
   Lucrările de lichidare a vegetației crescute în exces 
au fost efectuate în luna septembrie a anului 2017. 
Au fost implicați 7 muncitori din sat, timp de o zi, 
răsplătiți cu cîte 200 de lei,care au lucrat cu propriile 
motocoase. Benzina pentru funcționarea instru-
mentelor a fost oferită de primărie. Alți 285 de lei 
au fost  cheltuiți pentru produse alimetare. Doamna 
Nina Borș este cea care s-a oferit sa pregătească mîn-
carea pentru muncitori și să-i primească chiar la ea 
acasă.   
    În total au fost cheltuiți 1685 de lei. Restul banilor 
ne obligăm să îi cheltuim eficient în anul curent. 
Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în 
această initiativă.
   Numai printr-un efort comun, ne putem asigura 
un viitor mai bun.

Primar: Ion Prunici 

  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 
este o subdiviziune structurală în subordinea Con-
siliului raional Călărași.    Scopul Direcției AS şi PF 
este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor în  dificultate prin asigurarea asistenței 
sociale în raza unității administrativ-teritoriale în 
care activează.  În vederea realizării  acestui   scop, 
prioritare sînt următoarele obiective:   

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asis-
tență socială la nivel teritorial în conformitate cu 
politica națională și strategiile din domeniu;  
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și 
grupurilor aflate în dificultate;  
 • implementarea unor programe specifice privind 
protecția copiilor şi familiei și protecțiapersoanelor 
cu dizabilități.

  Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 
este responsabilă de identificarea persoanelor de-
favorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, 
ajutorului social, material și pentru perioada rece a 
anului în scopul  ameliorării condiţiilor de trai. Pro-
movează politica statului în domeniul respectiv şi 
asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial. 
  
Obiectivele strategice:
    
 • formarea profesională şi dezvoltarea continuă a 
aptitudinilor şi competenţelor personalului care 
activează în sistemul de asistenţă socială;    
 • reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor 
vîrstnice şi cu dizabilităţi;    
 • dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului deaju-
toare a familiilor vulnerabile;    
 • asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie 
socială a copilului şi familiei.

  Pentru perioada rece a anului au fost verificate 86 
cereri, alte 19 cereri, urmează a fi verificate. Ajutor-
ul pentru perioada rece a anului se stabileşte şi se 
acordă:      a) familiilor defavorizate beneficiare de 
ajutor social conform prevederilor legii  Nr. 133 din 
13.06.2008 cu privire la ajutorul social.     b) familiilor 
solicitante de ajutor social care au un venit global 
mediu lunar mai mare decît  venitul lunar minim 
garantat conform legislaţiei şi mai mic decît nivelul 
venitului lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.  

Asistența socială din teritoriu: 024441383
Asitentul social: Larisa Pîrău - 067646849  
Lucrătorul social: Ecaterina Lungu - 078315355

Direcția Asistență Socială 

Direcția Asistență Socială și Protecție a 
Familiei
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SĂNĂTATE
Cum se atrofiază creierul unui copil care 
petrece prea mult timp la calculator

  Copiii care petrec prea mult timp în fața calcula-
torului devin foarte stresați. Utilizarea necontrolată 
a acestuia slăbeşte creativitatea, inhibă neuronii, 
slăbeşte comunicarea dintre emisferele cerebrale, 
împiedică gândirea, provoacă deficit de atenţie şi 
concentrare, contribuie la  scăderea randamentului 
şcolar. 
   În perioada  copilăriei,  creierul  este  în proces  de 
formare, este imatur, respectiv este sensibil şi e vul-
nerabil la mai mulți factori nocivi. Petrecerea timpu-
lui în exces în fața calculatorului duce la modificări 
în zona cortexului prefrontal: pe de o parte, aceas-
ta este aria responsabilă de gândirea, organizarea, 
planificarea, realizarea acţiunilor; pe de altă parte, 
este foarte puţin implicată în capacitatea de a înţele-
ge mesajele nonverbale. Din această cauză, copiii 
devin mai agresivi, impulsivi și instabili din punct 
de vedere emoțional. 
  Accesarea repetată a internetului provoacă un deze-
chilibru în funcţionarea emisferei cerebrale stângi. 
„Consumul” de internet o perioadă îndelungată, 
poate lăsa amprente asupra sănătății fizice şi psihice. 
Poate declanșa diverse probleme, dar în primul rând 
suferă ochii. Ochii obosesc, devin uscați, înroşiți, 
apare usturimea sau vederea înceţoşată. De aseme-
nea, deoarece copilul petrece mult timp la calculator, 
lipsesc mișcările, iar acest lucru condiționează for-
marea unei musculaturi mai rigide, care declanşează 
ulterior parestezii în membre, adică senzaţia de ar-
sură, furnicătură, gâdilitură sau amorţeală, de obicei, 
la extremităţi. Apar crampele musculare, varicele, 
dar și deformarea coloanei vertebrale. 
  Lipsa de mişcare mai poate provoca obezitatea şi 
bolile cardiovasculare. De asemenea, pot apărea di-
verse tulburări neurologice și psihice: cefalee, tul-
burări de somn, stări depresive, stres, și chiar apariția 
sentimentului de izolare sau epilepsie fotosensibilă, 
manifestându-se prin crize de epilepsie. 
  Se recomandă ca până la vârsta de 2 ani, copiii 
să nu fie lăsaţi în faţa televizorului, calculatorului 
tabletelor. După această vârstă se permite utilizarea 
acestora nu mai mult de 2 ore pe zi, cu pauze. Pentru 
a preveni dezvoltarea unor afecţiuni precum durerile 
de spate, deviaţii ale coloanei vertebrale, deformaţii, 
tulburări de limbaj, dezvoltarea intelectuală, socială 
și afectivă, copiii ar trebui să practice sportul, să se 
plimbe în aer liber, să facă diverse exerciții, etc, iar 
pentru a preveni afecțiunile neurologice și psihice ar 
fi bine ca aceștia să comunice mai mult, să fie impli-
cați în analiza unor situații și luarea deciziilor, să-și 
facă relații de prietenie, să frecventeze diverse centre 
educativ-didactice, cercuri de muzică, pictură, teat-
ru etc.
  Sfatul medicului: Dumneavoastră trebuie să fiţi un 
model pentru copii, deoarece ei repetă multe lucruri 
pe care le văd la părinți. Fiţi conectaţi la viaţa reală, 
participaţi la evenimente, mergeţi la concerte, citiţi 
ziare, cărţi, răsfoiți reviste. 

APROPO
 Nominalizat la OMUL ANULUI 2017 la categoria politică și administrare!   
VOTEAZĂ!

Sursa: www.sanoteca.md

  Cei mai de succes businessmeni, cei mai iscusiți 
manageri, cei mai siguri piloni ai societății, cei mai 
obiectivi reprezentanți ai mass-mediei și cei mai  
ingenioși și creativi oameni de artă – toți ei au în-
registrat în anul 2017 o ascensiune impetuoasă în 
diferite domenii, făcându-ne prezentul mai luminos, 
interesant și un pic mai bun. Astfel, Primarul satului 
Paulesti, Prunici Ion a fost nominalizat  de catre cei 
de la revista VIP Magazin la “Omul anului 2017” la 
categoria politică și administrare. Participă și tu,  îm-
preună cu echipa de experți ai revistei, la realizarea 
clasamentului  “Omul anului 2017”. În baza alegerii 
tale (care va conta în proproție de 40%),  a consiliului 
de experți (30%) și a colegiului  redacțional (30%), 
vor fi desemnați oameni ce se vor regăsi într-o ediție 
specială marca „VIP magazin”, lansată în cadrul unei 
gale de premiere organizate la începutul anului 2018.
   Puteţi vota online o singură dată pe zi în sistem click (pe www.vipmagazin.md),  acordând un vot partici-
pantului  preferat,  iar  dacă doriţi  să  acordaţi  mai  multe voturi,  expediaţi un SMS la numărul scurt 2320 
(tarif: 10 lei inclusiv TVA, egal cu 10 voturi). Voturile trucate vor fi anulate. Prin SMS, puteţi vota nelimitat.
Textul mesajului în format corect va conţine doar numele participantului, de exemplu – Ion Prunici. 
   Numele participantului trebuie scris fără diacritice și semne de punctuație. Serviciul este disponibil pe 
tot teritoriul Republicii Moldova, pentru abonaţii „Orange” şi „Moldcell”. Votul se va încheia pe 25 ianuarie 
2018, ora 16-00 .  VIP Magazin este o revistă din  Republica Moldova,  apărută pentru  prima  dată în 2004. 
Redactorul-șef al revistei este Sergiu Gavriliță, iar directoarea publicației este Rodica Ciorănică.

Sursa: www.vipmagazin.md

IMPORTANT
Înfrăţirea - o șansă pentru dezvoltare
  La ultima ședință a consiliului local din anul 2017, 
a fost aprobat unanim, proiectul de decizii propus 
de primarul Ion Prunici, cu privire la  înfrățirea co-
munei Păulești, Județul Prahova, România cu satul 
Păulești, raionul Călărași, Republica Moldova. Ast-
fel, urmează ca primarul Sandu Tudor și respectiv 
primarul Ion Prunici, să semneze acordul de în-
frățire/cooperare între localități la începutul anului 
2018. 
  Ce înțelegem prin înfrățire? - “o reuniune dintre 
două localități care  caută să se asocieze pentru a 
acționa într-o  perspectivă europeană, având obiec-
tivul de a rezolva problemele cu care se confruntă 
și  dezvoltarea unor legături de prietenie din ce în 
ce mai strânse între acestea”  Uneori  cooperarea  
reprezintă singura soluție prin care se poate rezolva 
o problemă. 

Primăria satului Păulești



 SĂRBĂTORI MARI NESCHIMBĂTOARE

7 IANUARIE - Nașterea Domnului Isus Hristos
19 IANUARIE - Botezul Domnului
15 FEBRUARIE - Întîmpinarea Domnului
7 APRILIE - Buna Vestire
19 AUGUST - Schimbarea la față a Domnului
28 AUGUST - Adormirea Maicii Domnului
21 SEPTEMBRIE - Nașterea Maicii Domnului
27 SEPTEMBRIE - Înălțarea Sfintei Cruci
4 DECEMBRIE - Intrarea Maicii Domnului în 
                               Biserica

    SĂRBĂTORI MARI SCHIMBĂTOARE

1 APRILIE 2018 - Intrarea Domnului în Ierusalim
17 MAI 2018 - Înălțarea Domnului
27 MAI 2018 - Sfînta Treime

POSTURILE MAI LUNGI

19 FEBRUARIE - 7 APRILIE 2018 - Postulmare
4 IUNIE - 11 IULIE 2018 - Postul Sfinților Apostoli
14 - 27 AUGUST 2018 - Postul Adormirii Maicii  
                                           Domnului
28 NOIEMBRIE - 6 IANUARIE - Postul Nașterii  
                                                            Domnului

SĂRBĂTORI MARI

14 IANUARIE - Sfîntul Vasile cel Mare
7 IULIE - Nașterea Sf.Ioan Botezătorul
12 IULIE - Sf.Apostoli Petru și Pavel
11 SEPTEMBRIE - Tăierea cinstitului cap al Sf.Ioan 
                                   Botezătorul
14 OCTOMBRIE - Acoperămîntul Maicii          
                                   Domnului

ZILELE DE POMENIRE A MORȚILOR

10 FEBRUARIE - Duminica lăsatului sec de carne
3 MARTIE - A doua sîmbăta din postul mare
17 MARTIE - A patra sîmbăta din postul mare
16 - 17 APRILIE - Paștele Blajinilor
9 MAI - Pomenirea ostașilor răposați
26 MAI - Sîmbăta Duminicii Mari
3 NOIEMBRIE - Sîmbăta înainte de Sf.Dumitru

ÎNVIEREA DOMNULUI
 SF. PAȘTI

8 APRILIE 2018

CALENDAR ORTODOX TRADIȚII, OBICEIURI
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Tradiții și obiceiuri de CRACIUN și SF.VASILE

  Crăciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui  
Isus  Hristos) este o sărbătoare creștină celebrată  la 
25 decembrie (în calendarul gregorian), stil nou   sau 
7 ianuarie (în calendarul iulian), stil vechi în  fiecare 
an. Ea face parte din cele 12 praznice împărătești 
ale bisericilor de rit bizantin. În anumite țări, unde 
creștinii sunt majoritari, Crăciunul e  de asemenea 
sărbătoare legală, iar sărbătoarea  se prelungește în 
ziua următoare: a doua zi de  crăciun. Sărbătoarea 
Nașterii Domnului a căpătat o popularitate deo-
sebită, mai ales în Evul Mediu  dezvoltat, odată cu 
răspîndirea creștinismului în toată Europa și nu nu-
mai. Sînt cunoscute multe  explicații ale termenului 
Crăciun. Dintre toate mai convingătoare pare a fi cea 
care vine din străvechea moldovenească „creare”, ce 
înseamnă „naștere”.
 În multe localități de la noi, Crăciunul se săr-
bătorește pe  stil vechi, însă în ultimul timp împre-
ună cu  răspîndirea şi influenţa tradiţiilor din Vest, 
moldovenii au început să sărbătorească această săr-
bătoare şi pe stil nou. Unul din obiceiurile principale 
ale Crăciunului este colindatul. În mod tradițion-
al, obiceiul  colindatului în Moldova este practicat 
numai de către băieți, flăcăi, care colindă în ziua de 
Crăciun. Prin  obiceiul copiilor de a merge cu colin-
dul și cu Steaua, se vestește Nașterea Mîntuitorului.   
  De asemenea,  o veche tradiție este „mersul cu icoa-
na”, un fel de colindat care se face de către preotul 
satului cu icoana Nașterii Domnului, binecuvîntîn-
du-se casele, gospodăriile și creștinii. Colindele de
iarnă sînt texte rituale cîntate, închinate Crăciunului 
și Anului Nou.
 Originea colindelor se pierde în negura istoriei. 
Evocînd  momentul cînd, la nașterea lui Iisus, s-a ivit 
pe cer steaua care i-a călăuzit pe cei trei regi magi la 
locul  nașterii, cetele de copii, purtînd cu ei o stea 
în centrul căreia e plasată icoana cu chipul pruncu-
lui Isus  își încep majoritatea colindelor cu„Steaua 
sus răsare”. În satul nostru, conform tradiţiei, în ajun 
de Sf.Vasile cetele de urători, mascaţi în Capra sau 
Pluguşorul, pornesc pe la casele oamenilor cu urat-
ul. De sărbătoare se pregătesc  mîncărurile din carne 
de porc, sarmalele sau vinul roşu, se coc prăjituri de 
casă şi învîrtită  cu nuci, gem sau brînză. Gospod-
inele se pregătesc din timp să întîmpine urătorii cu

tot ce au mai bun,  dulciuri, mere şi nu în ultimul 
rînd, bani. Se spune că dacă stăpînul casei primeşte 
urători, anul care vine  va fi unul cu spor, iar casa îi 
va fi păzită de cele rele. În dimineaţa de 14 ianuarie, 
copii merg cu Semănatul sau Sorcova, aruncînd cu 
boabe de grîu, grăunţe de păpuşoi, ovăz şi binecu-
vînteză familia. Seminţele  care cad în ogradă sau lo-
cuinţă simbolizează credinţa într-un an mai prosper 
şi o roadă bogată. 
 Sfintul Vasile este unul dintre sfinții care au făcut 
minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a  
întemeiat, pe lângă biserici, aziluri si spitale pentru 
săraci.  A murit în ziua de 1 ianuarie a anului 379, 
când încă nu împlinise 50 de ani, întrând în istoria 
creștină cu numele de Sfântul Vasile cel Mare.

Bibliotecară: Maria Ciorchin

BANCURI
Un copilaș îi scrie lui Moș Crăciun: 
Trimite-mi un frațior.
Moș Crăciun citește scrisoarea și răspunde: 
Trimite-mi-o pe mama ta.

- Ce cadou i-ai cumpărat bunicii de Crăciun?
- O minge de fotbal!
- Păi bunica joacă fotbal?
- Dar ea de ce mi-a cumpărat mie cărți de citit?

Primăria satului Păulești
tel/fax 024441236

Primar Ion Prunici
068546772

TELEFOANE UTILE

Un bărbat îi cumpară soției sale de Crăciun un fru-
mos și superb inel cu diamant. 
- Credeam ca soția ta își dorește o masina sport, 
spune prietenul său. 
- Asa e, dar unde găseam eu un BMW fals care să 
coste o nimica toată?


