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HRAMUL SATULUI - 22 MAI

Mesaj de felicitare a primarului, Ion Prunici, cu ocazia Hramului satului Păulești 
   Stimați locuitori ai satului Păulești,
   Cu  ocazia aniversarii a 473 ani de la prima atestare documentară a satului Păulești, precum şi  cu prilejul 
Hramului satului, sărbătorit pe 22 mai, de Sărbătoarea Sfântului Nicolae (stil vechi),  vă adresez cele mai 
calde felicitări şi urări de bine. Cu mare bucurie și deosebită plăcere, pot să afirm că satul Păulești este un 
sat frumos, cu oameni frumoși și cu spații verzi cum rar întîlnești în alte localități din țară. Vă mulțumesc 
pentru că vă implicați la dezvoltarea satului nostru. 
   Urez tuturor multă sănătate, prosperitate şi realizări frumoase. Fie ca această sărbătoare să aducă lumină 
în casele fiecărui păuleștean, făcîndu-i mai buni la suflet, mai toleranţi, mai responsabili.

Buna dispoziţie să vă însoţească mereu. La mulţi ani, Păulești!
Cu respect, Ion Prunici, primarul satului Păulești  

APELUL UNIC 112
   Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 
este constituit în scopul furnizării către cetăţeni a 
Serviciului de urgenţă 112 şi asigură preluarea ape-
lurilor de urgenţă de la cetăţeni şi transmiterea aces-
tora către agenţiile specializate de intervenţie, sau al 
prelucrării lor şi alertării directe a echipajelor de in-
tervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, 
uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor.
   
   Apelarea numărului 112 reprezintă o cale rapidă de 
a comunica cu dispeceratele de urgenţă.

   Serviciul Pompieri
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 
reprezintă un sistem centralizat, cu rolul de a efec-
tua coordonarea nemijlocită a sistemului protecţiei 
civile, organizarea şi executarea lucrărilor de salvare.

   Servicii Medicale
Serviciul de urgență al Centrului Național de Asis-
tență Medicală Urgentă Prespitalicească oferă asis-
tență medicală urgentă pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova.

   Serviciul Poliţiei
Poliția este un reprezentant al statului, din subor-
dinea Ministerului Afacerilor Interne al cărui rol 
este să aplice legea, să apere drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului și să garanteze liniștea 
publică.

Atunci când aveți nevoie urgent de 
ambulanță, pompieri sau poliție.

APELAȚI 112

  În conformitate cu prevederile Legii nr.436 din 
2006 privind legea administrației publice locale 
modificată și completată ulterior, Primarul, vicepri-
marul, secretarul unității administrativ - teritoriale 
și apraratul de specialitate al primarului constituie 
o structură funcțională cu activitate permanentă, 
denumită primăria satului, comunei, orașului sau 
muicipiului, care duce la îndeplinire deciziile con-
siliului local și dispozițiile primarului, soluționînd 
astfel problemele curente ale colectivității locale...

22 MAI - Hramul satului Păulești
La data de 22 mai localitatea a sărbătorit 473 ani de 
la prima atestare documentară a satului Păulești. 
Tradițional de Hramul satului Primaria a pregatit un 
șir de manifestări sportive și cultural-artistice.  Echi-
pa de fotbal a susținut 2 meciuri amicale...
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ADMINISTRARE
RAPORTUL DE ACTIVITATE A PRIMARULUI SATULUI PĂULEȘTI

PERIOADA  1 IANUARIE 2017 – 31 DECEMBRIE 2017
Prezentul raport prezintă activitatea primarului ION PRUNICI în cadrul Primăriei satului Păulești în anul 2017

  În conformitate cu prevederile Legii nr.436 din 
2006 privind legea administrației publice locale 
modificată și completată ulterior, Primarul, vicepri-
marul, secretarul unității administrativ - teritoriale 
și apraratul de specialitate al primarului constituie o 
structură funcțională cu activitate permanentă, de-
numită primăria satului, comunei, orașului sau mui-
cipiului, care duce la îndeplinire deciziile consiliului 
local și dispozițiile primarului, soluționînd astfel 
problemele curente ale colectivității locale.
  Administrarea publică în unităţile administra-
tiv-teritoriale se întemeiază pe principiile autono-
miei locale, descentralizării serviciilor publice, el-
igibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării 
cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.
  Unitatea administrativ-teritorială este persoană ju-
ridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, 
de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor 
unităţi administrativ-teritoriale.
  Întocmirea și publicarea ulterioară a raportului 
Primarului (Primariei Păulești) satului Păulești este 
ceva firesc pentru autoritatea locală, în contextul 
preocupării pentru o transparență reală a instituției 
noastre. Lucrarea de față este unul din instrumen-
tele prin care Primăria Păulești pune la dispoziția 
cetățenilor date despre activitatea aparatului de spe-
cialitate al Primarului și a instituțiilor subordonate, 
date ce pot oferi o imagine generală asupra activității 
noastre în perioada anului 2017. În această perioadă 
am înregistrat rezultate bune în dezvoltarea infra-
structurii satului, asigurarea transparenței activității, 
promovarea imaginii, dar în același timp rămănînd 
și o serie de probleme nerezolvate încă. Trebuie de 
menționat, însă, că în această perioadă, din păcate, 
satul Păulești a avut doar un buget de supravețuire.
  La toate realizările instituției, un raport deosebit de 
important a fost adus de întregul aparat de lucru al 
primarului și de personalul instituțiilor subordonate, 
chiar mai mult, s-au implicat și unii cetățeni, locu-
itori ai satului, care convinși de importanța muncii 
lor au depus eforturi remarcabile pentru obținerea 
rezultatelor și rezolvarea unor probleme a localității.
   S-a încercat și s-a reușit într-o oarecare măsură 
mediatizarea unor acțiuni inițiate sau găzduite de 
primărie, prin publicarea informațiilor pe rețelele de 
socializare, anunțuri afișate în zonele centrale, pub-
licarea informației în ziarul local „Păulești” și medi-
atizarea evenimentelor prin intermediul paginii web 
a satului la care se lucrează în continuare pentru o 
bună informare și transparență a acțiunilor noastre, 
dar și pentru promovarea localității la nivel național 
și internațional. 

   Pentru menținerea unui contact cu cetățenii s-au 
stabilit orele de primire în zilele de luni si joi, de la  8 
00 – 12 00 . În cadrul acestui compartiment s-a acor-
dat consiliere și îndrumare cetățenilor de către toți 
angajații primăriei, în dependența de caz. În anul 
2017 au fost eliberate 33 caracteristici, 238 de cer-
tificate, a fost înregistrată o căsătorie, 4 certificate de 
naștere și 13 de deces, au fost întocmite 21 procuri.
  O atribuție importantă a întregului aparat de spe-
cialitate o constituie fundamentarea proiectelor de 
acte normative adoptate sau emise de autoritațile 
locale, precum și susținerea materialelor  în plenul 
ședințelor de consiliu local.
   În intervalul analizat am convocat un număr de 5 
ședințe a consiliului local, am inițiat un număr de 27 
proiecte de decizii care au fost supuse spre dezbatere 
Consiliului Local și aprobate, colaborarea între Pri-
mar și Consiliul Local avînd un impact important în 
rezultatele întregii instituții.
   În perioada anului 2017 am emis un număr de 64 
dispoziții cu caracter nominal sau general, marea 
majoritate venind în întîmpinarea dorințelor cetățe-
nilor, nici una din dispozițiile emise nefiind atacată 
în instanță de oficiul teritorial al Cancelariei de 
Stat, aici fiind meritul secretarului satului Păulești 
care vizează pentru legalitate actele administrative 
adoptate sau emise de autoritatea publică. Tot în 
această perioadă am avut o preocupare permanentă 
pentru promovarea imaginii localității noastre și 
obținerea proiectelor spre finanțare.
 Transparență
   Transparenţa urmăreşte asigurarea unui acces mai 
larg al cetăţenilor la informaţiile şi documentele af-
late în posesia instituţiei, participarea cetăţenilor la 
procesul decizional şi asigurarea legitimitătii, efi-
cacităţii şi responsabilităţii administraţiei faţă de 
cetăţean. Proiecte inițiate în acest sens:
    -  Ziar local 
A fost gîndit și elaborat ziarul local Păulești cu o 
apariție lunară, pentru o mai bună informare a pop-
ulației în care se pot găsi atît știri și evenimente cât și 
sfaturi de sănătate, tradiții și obiceiuri, religie, citate 
celebre, bancuri ș.a.

    -  Elaborare web site
În era tehnologiilor un website este o necesitate.

  Crearea websitului Paulesti.md, fară îndoială este 
cel mai profitabil mod de promovare a acțiunilor 
întreprinse de primărie și instituțiile subordonate 
acesteia, dar și de prezentare a satului.

Cultură
  Poporul moldovenesc a creat de-a lungul secolelor 
o bogată și variată cultură spirituală și materială, 
care a reflectat gîndurile și aspirațiile oamenilor, 
necesitățile și mentalitatea lor. Colaborarea eficientă 
dintre primărie și casa de cultură a permis organiza-
rea mai multor evenimente, marcate mai multe săr-
bători importante la nivel local cum ar fi:
   - Anul nou 2017
Sărbătoare organizată în incinta casei de cultură cu 
un program deja tradițional, muzică, dans, jocuri 
distractive, loterie.
   - 14 ianuarie Sfîntul Vasile 
Organizat Jocul satului în fața casei de cultură în co-
laborare cu tinerii din sat.
   - 8 martie
Concert dedicat femeilor.
   - 15 mai Ziua Familiei
Concert, cadouri pentru unele familii. 
   - 22 mai Hramul Satului
Organizat Jocul satului.
   - 1 iunie ziua copilului
Jocuri distractive pentru copii, desen pe asfalt, ca-
douri.
   - 27 august Ziua Independenței
Eveniment festiv.

Sărbători marcate la nivel raional:
   - Participarea la Festivalul Vatra olarului Vasile 
Goncear - Hoginești
Prezentarea colectivului de femeii la compartimen-
tul muzică și dans.
   - Participarea la Ziua Vinului. Toamna de aur – 
Călărași
Prezentarea căsuței, compoziției de toamnă și bu-
catelor tradiționale. Participarea la concursul cel mai 
bun vin.

   În general s-a încercat păstrarea tradițiilor locale 
căutînd ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un 
mod specific, implicînd în aceste activități o paletă 
cît mai largă din rîndul cetățenilor, punîndu-se ac-
cent pe tinerii din sat.
   Pentru o mai bună organizare a evenimentelor, dar 
și pentru organizarea discotecii pentru tineri a fost 
procurat un gigasistem audio.
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Sport
   Ce ține de sport, activitate fizică care poate implica 
și competiția, am incercat să promovăm activitățile 
care pot influența stilul de viață, sănătatea sau per-
sonalitatea unui om. În acest an am reușit să extin-
dem formatul competiției la fotbal „Cupa Sfîntului 
Nicolae” de la 2 la 4 echipe. A fost organizată com-
petiția Trînta la berbec, iepure și cucoș.

   Pentru o mai bună organizare a competițiilor 
sportive au fost procurate plase noi pentru porțile de 
fotbal, dar și o plasa pentru volei.

Amenajarea teritoriului
   Amenajarea teritoriului poate fi definit ca un pro-
ces de punere în valoare a resurselor locale, de îm-
bunătățire a cadrului de viață și a condițiilor de exis-
tență a locuitorilor. Acțiuni întreprinse în acest sens:
    - Drumuri și transport
Au fost nivelate și îndreptate periodic drumurile av-
ariate cu graiderul sau buldozerul. Au fost curățiți 
copacii prin tăierea crengilor ce încurcau trans-
portului acolo unde era nevoie. Au fost procurate 
30 tone de pietriș pentru amenajarea drumurilor. 
Au fost procurate 400 m2 pavaj pentru a amenaja 
spațiile publice. A fost încheiat contract cu compa-
nia care a curățit drumurile pe timp de iarnă. A fost 
modernizată stația auto prin aplicarea unei picturi 
murale, astfel aducînd un plus de culoare și estetică 
localității.
  

  - Gunoiște
A fost amenajată gunoiștea din sat prin îngrămadi-
rea gunoiului cu buldozerul de 2 ori. Au fost strînse 
pachetele și gunoiul luat de vînt de către muncitorii 
auxiliari. În colaborare cu localnicii din sat au fost 
efectuate lucrări de ecologizare și lichidare a burui-
enilor din zona cladirii fostei băi și a izvorului cu 
răstignire, a fost evacuat gunoiul din această zonă. 
     - Cimitir
Au fost efectuate lucrări de lichidare a vegetației 
crescute în exces, cu implicarea locuitorilor din sat. 
A fost lichidat și evacuat gunoiul din această zonă.

Sectorul agrar
   Pe parcursul anul  2017  vînzari de terenuri pro-
prietate publică privată nu au avut loc. Modificări în 
bilanța funciară  nu au fost  efectuate.
   Suprafața totală a terenurilor din cadrul primăriei 
Păulești este de 1267,98 ha.

  Toate terenurile, indiferent de destinație și propri-
etate, constituie fondul funciar care este compus din 
următoarele categorii de terenuri:

- terenuri cu destinație agricolă  -  611,98 ha
- terenurile localității  - 168,51 ha
- terenurile destinate industriei transport  -  3 ha.
- terenurile fondului silvic  -  181,2 ha.
- terenurile fondului apelor  -  76 ha.
- terenurile fondului de rezervă  -  227,29 ha.

Relații internaționale
   Au fost stabilite relații de prietenie cu localitatea 
Păulești, județul Prahova, România. Ținînd cont de 
valorile comune ce ne unesc a fost inițiată procedura 
de înfrățire și colaborare. 

Învățămînt preșcolar

   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 
dezvoltarea psihică a micuților și se concentrează 
pe diverse abilități necesare pentru viitor. Vârsta 
preșcolară este un moment important pentru dez-
voltarea copilului. Micuții devin conștienți de lumea 
înconjurătoare, manifestă curiozitate față de ceea ce 
observă sau nu cunosc și ajung să imite comporta-
mentele celor din jur. Această perioadă reprezintă 
temelia întregii vieți de mai tîrziu. De asemenea, 
acest mediu este perfect pentru a învăța conceptul 
de relaționare și pentru o primă integrare în sistemul 
de învățămînt.
   Ținind cont de importanța grădiniței în dezvol-
tarea copiilor, de comun acord cu administrația 
grădiniței, 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, reparată bucătăria din grupă (instalată o 
bucătarie nouă), s-a mai procurat încă un frigider 
pentru o mai bună și corectă păstrare a alimentelor.    
 

Asistența socială

   Misiunea Serviciului Public de Asistență Socială 
este de a asigura activitatea de prevenție si inter-
venție primară pentru persoanele aflate în dificultate 
în scopul îmbunătățirii calității vieții acestora. Astfel 
unele familii au primit ajutor material, altele ajutor 
social, unele persoane au beneficiat de indemnizații 
pentru perioada rece a anului, cîteva familii au ben-
eficiat de lemne de foc.
  Ținînd cont de importanța condițiilor în perioada 
rece a anului, au fost oferite lemne de foc Bisericii cu 
hramul Sfîntului Nicolae.

Biblioteca 

În cadrul bibliotecii au fost continuate unele proiecte 
cum ar fi “Un mesaj pentru primar”, dar și demarate 
noi proiecte: „Banii inteligenți ai familiei”. În cadrul 
acestui proiect, biblioteca a beneficiat de un proiec-
tor și o tablă flipchart. Din contul bugetului local a 
fost procurat un covor, un aspirator, dar și un calcu-
lator (notebook). Pentru o mai bună siguranță a in-
stituției au fost instalate gratii din metal la ușa de in-
trare, dar și la cele 2 geamuri ale sălii cu calculatoare.

  A fost schimbată ușa de la bucătărie. A fost procu-
rată o mașină de spălat rufe cu un program automat, 
pentru  îmbunătațirea calității spălării. A fost procu-
rată și  instalată o nouă  electropompă pentru circu-
lația apei  în instalația sistemului de încălzire,  asig-
urînd astfel  buna funcționare a sistemului pentru 
perioada rece a anului.
   A fost procurat un calculator (notebook) + printer.   
A fost procurat mobilier nou pentru copii, mese și 
scaunele. 

Numai printr-un efort comun, ne putem 
asigura un viitor mai bun!

 PRIMARUL  SATULUI  PĂULEȘTI
ION PRUNICI
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1 MAI - Ziua Muncii

SĂRBĂTORI

  În anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste 
a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internațională a 
Muncii, în memoria victimelor grevei generale din 
Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestații 
muncitorești. Cu timpul, 1 mai a devenit sărbătoarea 
mișcărilor muncitorești în majoritatea țărilor lumii, 
diversele manifestări căpătând amploare pe măsură 
ce autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi 
să fie liberă.

9 MAI - Ziua Europei

   Pe continentul european, Ziua Europei este o săr-
bătoare anuală a păcii și unității în Europa. Sunt două 
date pentru sărbătorirea acestei zile: 5 mai pentru 
Consiliul Europei și 9 mai pentru Uniunea Europe-
ană (UE). Pentru UE, această zi este de asemenea cu-
noscută ca Ziua Schuman, comemorând declarația 
istorică a ministrului de externe francez, Robert 
Schuman.
   Ziua Consiliului Europei reflectă propria înființare 
în 1949, în timp ce Uniunea Europeană celebrează 
data propunerii înființării CECO în 1950. Ziua Eu-
ropei este unul dintre simbolurile europene menite 
să promoveze unitatea în rândul europenilor.

15 MAI - Ziua Internațională a Familiei

   Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată de 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite 
în 20 septembrie 1993, cu rezoluția A / RES / 47/237, 
ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an 
și reflectă importanța pe care comunitatea inter-
națională o acordă familiilor. 1994 a fost declarat 
An Internațional al Familiei, iar începând cu anul 
1995, Ziua Familiei este sărbătorită în multe țări de 
pe planetă cu scopul de a sensibiliza opinia publică 
și de a sublinia importanța familiei, în condițiile în 
care oamenii au început să se îndepărteze de această 
instituție. La propunerea Institutului Român pentru 
Drepturile Omului, propunere susținută și de Pa-
triarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și 
Ziua familiei române.

   ...Mai sau Florar este a cincea lună a anului în cal-
endarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gre-
goriene cu o durată de 31 de zile. Mai începe (astro-
logic) cu soarele în semnul Taurului și sfârșește în 
semnul Gemenilor. Din punct de vedere astronom-
ic, luna mai începe cu soarele în constelația Berbec-
ului și se sfârșește cu soarele în constelația Taurului.
Numele lunii mai (latină: Maius) vine de la denu-
mirea majores dată de Romulus senatorilor romani.
Grecii numeau luna mai Thargelion. În România, 
luna mai, popular, se numește Florar. Pe ogoare, în 
livezi, grădini și podgorii activitatea este în toi, iar 
turmele de oi, cirezile de vite și prisacile dau randa-
ment maxim. În nici un an nici o altă lună nu începe 
cu aceeași zi a săptămânii ca luna mai.

ȘTIAȚI CĂ...

SĂRBĂTORI LOCALE
22 MAI - Hramul satului Păulești
  La data de 22 mai localitatea a sărbătorit 473 ani de la prima atestare documentară a satului Păulești. 
Tradițional de Hramul satului Primaria a pregatit un șir de manifestări sportive și cultural-artistice. Echipa 
de fotbal a susținut 2 meciuri amicale cu echipele similare ale satului Pitușca și respectiv Nișcani. Din pro-
gram nu a lipsit și Trînta, sport național moldovenesc. Sportivii s-au luptat in 4 categorii: berbec, iepure, 
cucoș și găină. În acest an berbecul a fost cîștigat de Calancea Gheorghe.

Partea festivă a fost completată cu hora satului la care au participat locuitori de toate vîrstele.

   Indiferent de sistemul de operare pe care îl foloseș-
ti pe calculator, tastatura ascunde o mulțime de se-
crete, care îți pot ușura munca și crește viteza de lu-
cru și prductivitatea. Asta, bineînțeles, dacă știi cele 
mai „fericite” combinații de taste.
   De aceea, îți prezentăm o listă cu cîteva  combinații.

5 combinații de taste care îți vor ușura 
enorm lucrul la calculator

1. F2
  Această tastă ne ajută să redenumim fișierele sau 
mapele. Doar cu o singură tastă.

2. ALT + F4
   Această combinație ajută să închideți rapid un joc 
sau un program.

3. CTRL + T
Această combinație deschide o nouă pagină în orice 
browser.

4. ALT + TAB
Permite să vă deplasați printre ferestrele deschise.

5. CTRL + ALT + Delete
O combinație care deschide managerul de activități.

BANCURI
-Mami! Tata iar s-a îmbătat!
-De unde știi?
-Barbierește oglinda din baie.

– Care este diferența dintre o femeie și o greșeală?
– Când gășesti greșeala, problemele dispar. Când 
gășesti o femeie, problemele încep să apară!

Ai slăbit grozav! Ai o dietă nouă ?
Da. Legume – cartofi, morcovi, sfeclă…
Le fierbi sau le prăjești?
Le prășesc!

Chelnerul: – Îmi pare rău, dar nu am să vă dau 
restul…
Clientul: – Nu-i nimic! Plătesc altădată!

Maria Ciorchin

FĂ SINGUR


