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MESAJUL 
PRIMARULUI 
DAN STROE 
CU OCAZIA 
ZILELOR DE 
1 ȘI 8 MARTIE 

Cu prilejul zilelor de 
1 și 8 Martie adresez tuturor 
doamnelor și domnișoarelor 
din comuna Bradu cele mai 
calde urări de sănătate, fericire 
şi împliniri. Gingăşia primăverii 
să vă însenineze sufl etele şi să vă 
aducă bucurii şi multă dragoste! 
LA MULŢI ANI!

Atenție! Continuă 
campania 
de împărțire 
a recipientele 
pentru compost 
în comună

Pași importanți 
pentru realizarea 
noului sens 
giratoriu 
de la Târgul 
Săptămânal

Primăria Bradu 
anunță demararea 
procedurii 
de actualizare 
a Planului 
Urbanistic General

Începe campania 
de primăvară 
pentru colectarea 
crengilor rezultate 
din toaletarea 
pomilor

 Acesta va avea două 
benzi de circulație, 
pe sensul de intrare 
în intersecție dinspre DN 65
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Bugetul comunei 
Bradu, aprobat 
în unanimitate
 Vezi lista lucrărilor de investiții pentru modernizarea localității

”Avem multe proiecte și în acest an. Dezvoltarea și creșterea 
bunăstării comunei și a locuitorilor săi reprezintă o prioritate pentru 
mine”, a precizat primarul Dan Stroe. pag. 3

Au început lucrările 
de modernizare 
pe strada Ghioceilor

PRIMĂRIA BRADU A PRELUNGIT PROGRAMUL  
COMPARTIMENTULUI ”TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE”

pag. 5

pag. 3



PAG. 2FEBRUARIE 2022

Brădenii sunt rugați să scoată crengile pe domeniul 
public, în faţa propriilor gospodării. Acțiunea se derulează 
în toată comuna. 

„Avem rugămintea ca aceste resturi să fi e depozitate 
în dreptul gospodăriei, de la limita de proprietate până 
în rigola de scurgere a apelor pluviale, astfel încât să nu 
stânjenească circulația autovehiculelor sau a pietonilor. 
Vă mulțumim pentru înțelegere!”, transmite primarul 
Dan Stroe.

 Grafi cul de colectare coincide cu cel de ridicare a 
gunoiului menajer, după cum urmează:

LUNI 
Strada Principală, strada Prelungirea Craiovei, strada 

Păpădiei, strada Toamnei, strada Narciselor;

MARȚI 
Bradu de Jos, străzile: Ene Vochin, Lăcrămiorelor, 

Vergelani, Dâmbovnic, Gârlei, Maria Grigore, Nuferilor, 
Gheorghe Georgescu, Buzați, Rotulești, Duzilor, Sabin 
Iliescu, Victoria, Podeanca, Dumitru Georgescu, Islaz, 
Smochinului, Maria Tudora, Gării, Salcâmilor, Zorilor, 
Morocești, Preot Gheorghe Ionescu, Heleșteului, Școlii, 
Cornului, Panduri, Învățător Ion Duminică, Ghioceilor. 

MIERCURI
Bradu de Sus, străzile: Moșoianca, Azur, Drumul 

Scoarței, Floriilor, Cicoarei, Buna Vestire, Panselelor, 
Traian, Margaretei, Columbofi lilor, Medeleni, Gladiolei, 
Salciei, Orhideei, Poieniței, Bucium, Nucilor, Rafi năriei, 
Andrei Alexandru, Vișinului, Mușcatelor, CET-
ului, Profesor Gheorghe Barbu, Lacului, Gutuiului, 
Toporașilor, Brândușei, Crivăț, Azaleei, Afi nului, 
Goleasca, Micșunelei. 

JOI 
Geamăna Sat, străzile: Aleea Neajlov, Dreptății, 

Măceșului, Crinului, Triumf, Henri Coandă, Unității, 
Crizantemei, Tineretului, Cimitirului, Busuioc, Aleea 
Busuioc, Matei Gabriel, Cireșului, Serelor, Labirintului, 
Cocorilor, Gemenii, Zambilei, Garoafei, Bucovina, 
Fântânii, Smeurei, Viorelelor, Lalelei, Cimitirului II, 
Veneția, Zona Comercială (DN 65B), Chitop, Lâmâiței, 
Nucului, Paltinului, Prunilor, Tăbăcăriei, Violetelor, 
Viilor, Câmpului, Intrarea Căliman, Privighetoarei, 
Căliman. 

VINERI 
Geamăna – Platou, străzile: Valea Geamăna, 

Căpșunilor, Rozelor, Castanilor, Fragilor, Carpenului, 
Frasinului, Mesteacănului, Magnoliei, Livezilor, 
Arțarului, Stejarului, Făgetului, Plopilor, Alunului, 
Primăverii I, Primăverii II, Primăverii III, Primăverii 
IV, Primăverii V, Primăverii, Teilor, Târgului, Petuniilor, 
Cimbrișor, Florilor, Pinului, Merilor, Gorunului, 
Liliacului, Daliei, Aleea Daliei, Perilor.

ÎNCEPE CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ PENTRU COLECTAREA 
CRENGILOR REZULTATE DIN TOALETAREA POMILOR

Pași importanți pentru 
realizarea noului sens 
giratoriu de la Târgul 
Săptămânal 
 Acesta va avea două benzi de 
circulație, pe sensul de intrare în 
intersecție dinspre DN 65
Pe Calea Craiovei, în zona Târgului 

Săptămânal, se va construi un nou sens 
giratoriu de către Primăria Pitești. Acesta 
va ajuta foarte mult la fl uidizarea trafi cului 
rutier la ieșirea din Pitești spre Craiova și 
spre Bradu.

Lucrarea de amenajare a sensului 
giratoriu, la intersecția străzilor DN 65 – 
DJ659 – strada Primăverii și Calea Craiovei, 
a fost contractat. Obiectivul a fost propus 
să se execute pe o suprafață de 3.966 mp, 
din care 2.898 mp pe UAT Pitești și 1.068 
pe UAT Bradu. La faza de proiectare s-a 
constatat că este nevoie de o suprafață 
suplimentară, de 64 mp, pentru realizarea a 
două benzi de circulație pe sensul de intrare 
în intersecție dinspre DN 65, spre Pitești 
și Bradu. În acest sens, Primăria Pitești  va 
achiziționa suprafața respectivă în perioada 
următoare. A.V.

Primăria Bradu pune la dispoziția locuitorilor 
comunei un număr de 1000 de unități individuale/
recipiente pentru compost (resturi alimentare, 
legume, plante, iarbă etc). Acestea vor fi  împărțite la 
cererea cetățenilor. Cei care doresc aceste recipiente 
se pot adresa fi rmei Consiliului Local Bradu - HCB 
Construct Investment SRL, situată pe strada Sabin 
Iliescu, nr.  5, sau pot să apeleze numărul de telefon 
0764460741.

Compostarea este o formă naturală de 
reciclare, un proces natural prin intermediul 
căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile 
microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) 
descompun materia organică, transformând-o 
într-un îngrășământ – compostul. Procesul de 
descompunere a deșeurilor biodegradabile se face 
cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de 
compost.

În compost se pot pune: iarbă, frunze (cu 
excepția frunzelor și cojilor de nuc, care conțin 
iod și juglonă dăunătoare plantelor), buruieni (fără 
semințe mature, altfel vor năpădi grădina îngrășată 
cu compost), resturi de fructe și legume, coji de 
ouă, materiale lemnoase mărunțite, paie, zaț, pâine, 
hârtie, cenușă de lemn (în cantități moderate), 
gunoi de grajd, orice material biodegradabil care se 
descompune în câteva luni. Nu se pun în compost 
oase, carne, pește, grăsimi, cărbune sau cenușă de 
cărbune, sticlă, pietre, metal, plastic, plante tratate 
chimic ori afectate de ciuperci sau boli ce pot fi  
transmise noilor plante. Cenușa din lemn este un 

îngrășământ natural în sine, care, în plus, omoară 
dăunătorii din sol și poate fi  folosită cu moderație 
direct în grădină.  

De asemenea, locuitorii comunei pot să 
solicite operatorului de salubritate sacul pentru 
deșeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton). Dacă 
volumul deșeurilor reciclabile depășește capacitatea 
sacului, se poate folosi și sacul propriu, fără a 
plăti suplimentar. Atenție! În sacul galben nu se 
pun tacâmuri din metal sau veselă, seringi, folie 
de aluminiu, ambalaje cu conținut de substanțe 
toxice, corozive sau ulei.

ATENȚIE! CONTINUĂ CAMPANIA 
DE ÎMPĂRȚIRE A RECIPIENTELE 
PENTRU COMPOST ÎN COMUNĂ

Începând cu 1 martie și până pe 30 aprilie, S.C. HCB CONSTRUCT INVESTMENT S.R.L., 
fi rma Consiliului Local Bradu, vine din nou în sprijinul dumneavoastră și va relua 
operaţiunile de colectare a crengilor și a resturilor lemnoase rezultate din toaletarea 
arborilor din gospodării. Amintim că o acţiune similară se desfășoară și în toamnă, 
între octombrie și noiembrie.
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Se apropie de fi nalizare lucrările 
de amenajare a trotuarului 
de pe strada Principală

Lucrările de amenajare a trotuarului de pe str. Principală, de la Târgul 
Săptămânal la fosta Moară, se apropie de fi nalizare.

“Față de această lucrare au existat și unele voci răutăcioase, care au 
afi rmat că zidul construit de-a lungul coastei nu este zid de sprijin. Vreau 
să precizez că, în principiu, au dreptate, acolo a fost construit un zid de 
taluz, întrucât măsurătorile topo-geodezice au arătat că nu este necesar 
un astfel de zid, întrucât solul este stabil, neexistând niciun pericol de 
alunecare de teren”, a declarat primarul Dan Stroe.

Au început lucrările de modernizare pe 
strada Ghioceilor

Din a doua parte a lunii februarie 2022 au început lucrările de modernizare 
pe strada Ghioceilor. În primă fază se va introduce canalizarea pluvială, urmând 
ca apoi să fi e asfaltată și strada. În această perioadă se lucrează cu mult spor la 
acest obiectiv de investiții.

„Au început lucrările de modernizare pe strada Ghioceilor. În primă fază se 
va introduce canalizarea pluvială după care vor urma lucrările de infrastructură”, 
informează conducerea Primăriei Bradu.

 Vezi lista lucrărilor 
de investiții pentru 
modernizarea localității
Consiliul Local Bradu a 

aprobat în luna februarie, în 
unanimitate, bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022. Bugetul 
pe investiții este cu 30% mai mare 
față de anul trecut, dar cu toate 
acestea trebuie să menționăm că 
și prețurile au crescut semnifi cativ 
față de aceeași perioadă. Bugetul 
comunei Bradu s-a aprobat, iar 
administrația locală, condusă de 
primarul Dan Stroe, a început 
lucrările în localitate. Investițiile 
pentru modernizarea comunei 
continuă și în acest an.

”Avem multe 
proiecte și în acest 
an. Dezvoltarea 

și creșterea 
bunăstării comunei 
și a locuitorilor săi 
reprezintă o prioritate 
pentru mine”, a 
precizat primarul Dan 
Stroe.

Lista investițiilor în Bradu, 
în 2022

-  Amenajare trotuar pe strada 
CET-ului (stânga+dreapta)

-  Amenajare trotuar stânga strada 
Buna Vestire

-  Amenajare trotuar strada 
Principală, km.2+750 – 3+770 
(între strada Aleea Neajlov și 
strada Buna Vestire)

-  Amenajare trotuar strada 
Principală (stânga) între strada 
Buna Vestire (km 3+770) și 
trotuar existent (km 4+390)

-  Amenajare trotuar între Valea 
Geamăna (DJ 659 km 0+865) și 
pasarela DN 65 B (DJ 659 km 
1+603 dreapta) strada Principală

-  Amenajare trotuar în jurul 
lacului, pe strada Lacului

- Asfaltare strada Lacului
- Asfaltare strada Medeleni
- Asfaltare strada Petuniilor
- Asfaltare strada Crinului
-  Modernizare drum local strada 

Daliei
-  Modernizare drum local strada 

Soarelui
-  Modernizare drum local strada 

Panduri
-  Canalizare pluvială între strada 

Aleea Neajlov și strada Buna 
Vestire

-  Canalizare pluvială strada 
Principală (stânga) între strada 
Buna Vestire (km 3+770) și 
trotuar existent (km 4+390)

-  Canalizare pluvială strada 
Principală (dreapta), între Valea 
Geamăna și pasarela DN 65B

-  Canalizare pluvială pe strada 
Podeanca

-  Canalizare pluvială între strada 

Tăbăcăriei și Valea Geamăna
-  Canalizare pluvială pe strada 

Principală – Canal Serelor
-  Canalizare pluvială (racord) 

strada Liliacului – strada 
Târgului

-  Canalizare pluvială pe strada 
Pinului

-  Canalizare pluvială pe strada 
Primăverii 

-  Canalizare pluvială strada Gării 
stânga + dreapta

-  Ziduri de sprijin lac strada 
Lăcrămioarelor

-  Construire podeț pe strada 
Rafi năriei

-  Construire podeț pe strada Buna 
Vestire

-  Construire alei betonate cimitir 
nou Geamăna

-  Extindere rețea canalizare 
menajeră pe strada Gladiolei

-  Extindere rețea canalizare 
menajeră pe strada Trestiei

-  Etindere rețea canalizare 
menajeră strada Duzilor

-  Extindere rețea canalizare 
menajeră pe strada Arinului

-  Extindere rețea canalizare 
menajeră pe strada Morocești

-  Extindere  canalizare menajeră 
pe strada Columbofi lilor

-  Extindere retea canalizare 
menajeră pe strada Sunătoarei

-  Extindere rețea alimentare cu 
apă pe strada Duzilor

-  Extindere rețea alimentare cu 
apă pe strada Sunătoarei

-  Extindere rețea alimentare cu 
apă pe strada Morocești

-  Extindere rețea iluminat public 
și joasă tensiune pe strada 
Gladiolei.

BUGETUL COMUNEI BRADU, 
APROBAT ÎN UNANIMITATE
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PROGRAMUL MAXI-TAXI 
DIN LUNA MARTIE

CIRCULAȚIA VEHICULELOR 
MAXI-TAXI SE FACE 
DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

Primăria Comunei Bradu, Judeţul Argeș oferă 
alternativa plăţii online a impozitelor  și    taxelor 
locale, precum și a amenzilor contravenţionale, 
cu cardul bancar, prin Internet fără comision, la 
adresa www.ghiseul.ro

Se acceptă la plată carduri Visa, Visa Electron, 
Mastercard şi Maestro, emise de orice bancă 
înrolată în sistemul 3DSecure. Serviciile de ac-
ceptare a plăţilor electronice sunt disponibile prin 
intermediul Băncii Transilvania şi funcţionează 
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Sunt funcționale ambele  modalitatăți de plată, respectiv:
PLATA CU AUTENTIFICARE – persoane fi zice și juridice. Această modalitate oferă avantajul 

că permite vizualizarea obligațiilor de plată individualizate pe tipuri de creanță asociate codului 
numeric personal al utilizatorului pentru toate institutiile publice înrolate în sistem pentru plata cu 
autentifi care. 

Pentru plata cu autentifi care este necesară obținerea și utilizarea datelor de acces (utilizator și 
parolă).  În cazul utilizatorilor care dețin date de acces la platforma Ghişeul.ro, nu se eliberează date 
de acces noi, utilizând datele de acces anterior obținute. 

Utilizatorii persone juridice care nu dețin date de acces, vor solicita Primăriei Comunei Bradu 
generarea individuală a acestora. Solicitarea se poate realiza prin email la adresa bradu@ag.e-adm.ro 
sau la sediul instituției.

       
PLATA FĂRĂ AUTENTIFICARE – persoane fi zice și juridice. Această modalitate de plată 

online se poate realiza utilizând meniul ”Plata fără autentifi care”  sau ”Plată amenzi” de pe prima 
pagină Ghiseul.ro.

LA BRADU, TAXELE ȘI IMPOZITELE 
LOCALE, DAR ȘI AMENZILE POT FI PLĂTITE 
ȘI ONLINE! FĂRĂ COMISION!

În ultima perioadă, profi tând de vremea 
frumoasă, tot mai mulţi proprietari recurg 
la incendierea terenurilor pentru a le 
curăţa de vegetaţia ierboasă.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor 
vegetale este strict interzisă, dacă nu se 
impune ca o măsură excepţională în cazuri 
de carantină fi tosanitară, pentru prevenirea 
răspândirii unor boli sau dăunători specifi ci, 
reglementat prin Ordinul Ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 355 / 
2015. Arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate se 
face numai după ce aţi obţinut acordul de la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului, permisul 
de lucru cu foc de la Primăria Bradu şi este 
anunţat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă din cadrul primăriei. Pentru evitarea 
producerii arderilor necontrolate, facem apel 
la cetăţeni să respecte măsurile specifi ce de 
prevenire a incendiilor: 

- să nu utilizeze focul deschis în locuri cu 
pericol de incendiu şi pe timp de vânt; 

- să nu utilizeze focul deschis la distanţe 
mai mici de 10 m faţă de materiale sau 
substanţe combustibile (casă, şură, depozit de 
cereale, pădure etc); 

- arderea miriştilor, resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 
combustibile să se facă în locuri special 
amenajate; 

- să asigure supravegherea permanentă a 
arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia. 

Riscați să fi ți amendați
Poliția Locală Bradu informează că 

nerespectarea măsurilor specifi ce la efectuarea 
arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 
vegetale poate avea consecinţe grave asupra 
comunităţii prin  producerea de pagube 
materiale şi afectarea mediului înconjurător 
sau chiar cu posibile pierderi de vieți omenești. 
Conform OUG nr 195 / 2005, modifi cată şi 
aprobată prin Legea nr. 265/ 2006 privind 
protectia mediului, art. 96, constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 3.000 - 6.000 lei, pentru persoane fi zice, şi 
de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane 
juridice, încălcarea următoarelor prevederi 
legale: “ obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor 
de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde 
miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia 

ierboasă, fără acordul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului şi fără informarea 
în prealabil a serviciilor publice comunitare 
pentru situaţii de urgenţă ”. 

Deja mai mulți proprietari care au 
incendiat vegetația vegetația uscată cu 
nerespectarea prevederilor de mai sus au fost 
identifi cați și sancționați contravențional 
cu avertismente scrise și chiar cu amenzi, ne 
informează conducerea poliției locale.

APIA avertizează
În vederea solicitării la plată a suprafețelor 

utilizate, fermierilor le este interzisă arderea 
miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul 
arabil, precum și a vegetației pajiștilor 
permanente. Menționăm că funcționarii 
responsabili ai Centrelor Județene ale 
Agențiilor de Plăți și Intervenții pentru 
Agricultură (APIA) vor verifi ca dacă fermierii, 
pentru care sunt raportate sesizări de ardere a 
miriștilor/resturilor vegetale, au depus cereri 
în anul de campanie curentă. Pentru fermierii 
care au depus cerere se va face un control 
preliminar la fața locului. În cazul în care 
arderea a fost provocată de cauze necunoscute, 
iar fermierul prezintă la APIA, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data producerii 
arderii respective pe terenul arabil și a 
vegetației pajiștilor permanente, copia sesizării 
înregistrată la Poliție sau la Inspectoratul 
Județean pentru Situații de Urgență, fermierul 
nu va fi  sancționat. Documentul doveditor 
trebuie să fi e întocmit de către fermier, 
înregistrat la Poliția sau la ISU înaintea 
efectuării controlului și să fi e valabil la data 
efectuării lui. Dacă documentul are data 
eliberării ulterioară executării controlului, 
fermierilor li se vor aplica sancțiuni/reduceri 
la suma totală de plată.

Atenție la arderile de miriști 
și de vegetație uscată!!!
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Conducerea Primăriei Bradu anunţă 
publicul, factorii interesați, reprezentanți ai 
mediului de afaceri şi proprietarii de terenuri 
despre intenţia de actualizare şi revizuire 
a Planului Urbanistic General (PUG) și 
a Regulamentului Local de Urbanism. 
Procedura se desfășoară în vederea remedierii 
inadvertențelor prin corelarea planșelor din 
prezentul regulament, în special funcțiunile 
anumitor zone cu situația de fapt, motiv 
pentru care persoanele care au întâmpinat 
probleme sau persoanele ce au deținut teren 
în intravilanul localității și au fost introduse 
în extravilan să ia legătura cu reprezentanții 
Primăriei Bradu. Cei interesaţi pot depune 
la Primăria Bradu, sau la adresa de email 
bradu@ag.e-adm.ro, propuneri, sugestii sau 
opinii.

Planul Urbanistic General (PUG) se 
referă la arealul în care se poate construi și, 
în acest fel, infl uențează direct dezvoltarea 
unei localități. Este cu atât mai important 
cu cât, în lipsa unui PUG valabil nu pot fi  
emise certifi cate de urbanism și autorizații 
de construire, ceea ce determină un 
blocaj grav pe zona de construcții, atât 
pentru proiecte de investiții/ afaceri, cât 
și pentru locuințe care nu pot fi  demarate 

fără autorizațiile respective.  Dezvoltarea 
și dinamica localităților, tendințele și 
modifi cările apărute în decursul anilor 
impun actualizarea planurilor urbanistice 
generale (pentru a avea PUG-uri valabile). 
Actualizarea este un proces complex, care 
cuprinde, pe lângă etapa de proiectare și 
elaborare propriu-zisă, realizarea de studii, 
obținerea de avize etc.

Primăria Bradu anunță 
demararea procedurii 
de actualizare a Planului 
Urbanistic General PRIMĂRIA BRADU A 

PRELUNGIT PROGRAMUL  
COMPARTIMENTULUI ”TAXE ȘI 
IMPOZITE LOCALE”

Primăria Bradu a prelungit programul Compartimentului 
de Taxe și Impozite Locale. Astfel, în fi ecare zi de joi, până 
la 31 martie, programul este de la 08.00 - 18.00. În zilele 
de luni, marți și miercuri, programul este de la 08.00 - 
16.00, iar vinerea de la 08.00 – 14.00. Reamintim că cei 
care își achită taxele și impozitele locale până la 31 martie 
benefi ciază de o reducere de 10%. De asemenea, Primăria 
comunei Bradu oferă alternativa plății online a impozitelor 
și taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, 
cu cardul bancar, prin Internet fără comision, la adresa 
www.ghiseul.ro. 

ÎNSCRIERILE PENTRU CLASA 
PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 
2022-2023 VOR ÎNCEPE ÎN 
MARTIE

Din luna martie, părinții își vor putea înscrie copiii în 
anul școlar care începe în septembrie 2022.

Înscrierile la clasa pregătitoare vor fi  anunțate în primele 
săptămâni ale lunii martie.

Condiții de înscriere:
- Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până 

la data de 31 august 2022, inclusiv, au obligația de a 
înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, 
în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei 
metodologii.

- Procesul de înscriere în învățământul primar nu este 
condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului 
preșcolar.

- Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în 
perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv, 
pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în 
clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este 
corespunzător. La fel și cei care nu au frecventat  grădinița 
sau se întorc din străinătate. Aceștia vor fi  consiliați înainte 
de înscriere. Urmează să se stabilească perioada în care 
părinții pot completa cererile de evaluare.

Înscrierea în învățământul primar se face prin 
depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de 
documente justifi cative. Cererea-tip de înscriere se poate 
completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se 
poate depune la secretariatul unității de învățământ la care 
părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută 
de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Ziua de 15 februarie reprezintă Ziua 
Națională a Lecturii. Cu prilejul acestei 
zile, în școlile noastre - Școala Gimnazială 
"Mihai Eminescu" Bradu și structuri - 
s-au organizat activități culturale, sociale 
și educaționale prin care s-a evidențiat 
importanța culturii în formarea copiilor.

Elevii școlilor din Bradu au marcat 
Ziua Națională a Lecturii... prin lectură, 
alături de cadrele didactice. Educatoarele, 
învăţătoarele şi profesorii au organizat 
diverse activităţi de lectură, la care au 
participat toţi preşcolarii şi elevii.

Cadrele didactice le-au recomandat 
copiilor să aducă o carte preferată sau să 
împrumute de la biblioteca şcolară o carte 
şi, timp de o oră, au citit individual, dar și 
în grupuri mici de lucru. Obiectivul urmărit 
este de a promova lectura ca obicei cotidian, 
fără a presupune discutarea fragmentelor 
citite sau realizarea unei analize pe text.

Felicitări tuturor pentru implicare! Și 
nu uitați: „Care e faza cu cărţile: te ajută 
să călătoreşti fără să-ţi mişti picioarele" – 
Jhumpa Lahiri.

Elevii școlilor din Bradu au marcat 
Ziua Națională a Lecturii... prin lectură!



PAG. 6FEBRUARIE 2022

Marți: 17:20-18:45 – Gimnastică începători 
– Sala Gimnastică – Baza Sportivă Bradu;

Marți: 18:50-21:00 – Gimnastică Avansați – 
Sala Gimnastică – Baza Sportivă Bradu;

Miercuri: 14:00-16:00 – Curs teatru – 
Căminul Cultural Bradu;

Joi: 10:50-12:40 – Dans popular – Căminul 
Cultural Bradu;

Joi: 14:00-15:30 – Canto popular;

Vineri: 09:00-10:20 – Pictură;
Vineri: 11:00-12:30 – Dans clasic;
Vineri: 14:00-15:30 – Pictură;
Vineri: 17.20-18:45 – Gimnastică începători 

– Sală Gimnastică – Baza Sportivă Bradu;
Vineri: 18:50-21:00 – Gimnastică Avansați 

– Sala Gimnastică – Baza Sportivă Bradu;
Sâmbătă: 11:00-13:00 – Dans sportiv – Sala 

Gimnastică – Baza Sportivă Bradu.

Programul cursurilor de la Bradu

Secțiile din cadrul 
Căminului Cultural 
pregătesc spectacole 
de 8 martie

Toate secțiile din cadrul Căminului Cultural - 
dans popular, dans clasic, canto popular, actorie, 
pictură, dans sportiv, cât și secția de gimnastică din 
cadrul Clubului Sportiv vor organiza spectacole 
cu ocazia zilei de 08 Martie. De asemenea, un 
spectacol deosebit a fost pregătit și de Dragobete. 

De asemenea, copiii de la secția de pictură au 
realizat mărțișoare pictate pe lemn. Vor fi  realizate 
și mărțișoare sau felicitări speciale pentru mămici. 
Felicitări, copii!

Încep competițiile la secția de gimnastică de la 
Bradu. Vor fi  emoții mari și așteptări pe măsură. 
Pe 26 martie se desfășoară, la Brașov, un concurs 
de profesioniști. Urmează apoi, în luna mai, 
europenele. Micuțele gimnaste vor participa la 
mai multe secțiuni: contorsionism, gimnastică 
acrobatică, gimnastică ritmică, aerobică, lirycal, 
contemporan, dans tematic, majorete, jazz, 
fantezie coregrafi că, dans sportiv. 

„Gymnastic Star performing începe competițiile 
în format fi zic din luna martie. Pe 26 martie avem 
la Brașov concurs de profesioniști. Ne era dor, 
tare dor de competițiile cu mulți concurenți, mai 
ales cu prezență fi zică. Fetele au evoluat destul 
de mult, deja execută elemente cu grad ridicat 
de difi cultate și abia așteaptă concursul. În luna 
mai avem europenele, nu ne permitem să pierdem 
timpul. Sperăm la rezultate bune, deja am trecut 
la altă categorie, sperăm să fi m pe podium. Baftă, 
Gymnastic Star! Să aducem la Bradu cât mai multe 
medalii și trofee!”, a precizat Cristina Ionete, 
coordonator al secției de gimnastică și director al 
Căminului Cultural Bradu.

De menționat că cea mai mică dintre gimnaste 
are doar 4 ani. „Mini Gymnastic Star vine puternic 
din urmă. Cea mai mică concurentă are 4 ani și 
deja execută corect elementele, pentru vârsta ei 
gradul de difi cultate este ridicat, deci participă 
lejer. Cea mai mare concurentă are 15 ani. Asta la 
gimnastică, la dans sportiv avem și concurenți mai 
mari”, a mai adăugat Cristina Ionete.

Clubul Sportiv Real Bradu a fost înfi ințat din 
dorința de a atrage în viața sportivă locuitorii 
comunei noastre și în special copiii de pe raza 
comunei. Și acest lucru a fost reușit. Toți mai 
mulți copii se înscriu la cursurile de la Căminul 
Cultural Bradu sau de la Baza Sportivă. O secție 
foarte bine dezvoltată este și cea de gimnastică. 
Iar în localitate există, în acest moment, una 
dintre cele mai bine dotate săli de gimnastică.

”Avem la Bradu cea mai dotată 
sală de gimnastică, unde 
așteptăm cu drag copiii atât la 

începători cât și la performanță”, 
a precizat Cristina Ionete, 
coordonatorul secției.

Sala de gimnastică - dotată cu echipamente moderne

GYMNASTIC STAR REÎNCEPE 
COMPETIȚIILE DIN LUNA MARTIE
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CURSURI DE ÎNOT 
LA BAZA SPORTIVĂ 
BRADU!

Din luna februarie, la Baza Sportivă Bradu a 
început o colaborare cu un club sportiv de înot 
pentru efectuarea de cursuri atât pentru începători 
cât si pentru avansați. Piscina se afl ă în interiorul 
Centrului SPA de la Baza Sportivă și oferă condiții 
foarte bune practicanților. Copiii cu domiciliul pe 
raza comunei Bradu vor benefi cia și de o reducere 
la abonamentul lunar !

„Am început colaborarea cu Alin Biculescu 
de la ACS Hydrodinamic. Mă bucur de acest 
lucru, mai ales că văd o deschidere foarte mare a 
brădenilor față de acest sport, care și mie personal 
îmi place. Au început să sune destui copii pentru 
înscrieri și sper să fi e din ce în ce mai mulți odată 
cu venirea primăverii”, ne-a precizat Ionuț Nae.

Mai multe detalii puteți afl a de la antrenorul 
Alin Biculescu: 0740.696.570.

ÎNSCRIE-ȚI COPILUL 
LA FOTBAL! REAL 
BRADU JUNIORI 
ORGANIZEAZĂ SELECȚII 

Real Bradu Juniori organizează înscrieri. Sunt 
așteptați copii și tineri din următoarele categorii 
de vârstă: 2004-2016. Mai multe detalii la 
numărul de telefon: 0768.777.246. Și nu uitați că, 
în fi ecare săptămână, copiii noștri zâmbesc, visează 
și fac ceea ce le place: joacă fotbal. Vă așteptăm 
alături de noi. Fotbal cu zâmbetul pe buze!

Real Bradu continuă pregătirea 
returului de campionat din liga a 
3-a, seria a IV-a. În această perioadă, 
echipa a disputat mai multe meciuri 
amicale. Astfel, Real Bradu s-a 
impus cu 2-1 în partida amicală 
susţinută cu Vediţa Coloneşti, 
golurile fi ind marcate de Georgian 
Mormolea în minutele 21 şi 50. În 
cel de-al doilea meci de pregătire, 
Real Bradu a câștigat cu Petrolul 
Potcoava, cu scorul de 2-0. Au 
punctat Ayza (min.30) şi Voinescu 
(min.65). În cel de-al treilea meci 
amical, Real Bradu a cedat cu CSM 
Alexandria, cu scorul de 1-2, golul 
echipei noastre fi ind marcat de 
Voinescu, în minutul 3, din penalty. 
În această pauză competițională, 
Real Bradu s-a întărit cu mai 
mulți fotbaliști de valoare: Adelin 
Voinescu, Ciprian Negoiţă, Alin 
Popa și Aurel Pirciu.  Amintim că 
Real Bradu a terminat anul 2021 
pe locul opt cu 17 puncte, după 15 
runde. Real Bradu va disputa acasă 
primul meci ofi cial din acest an, în 
Liga a 3-a, împotriva echipei CSM 
Flacăra Moreni, ocupanta locului 6. 
Meciul este programat pe 12 martie.

”Continuăm pregătirea 
pe plan local. Am 
disputat trei meciuri 

amicale până acum. Am 
reușit patru transferuri 
bune: Voinescu Adelin, 
care e brădean de-al 
nostru, vine de la Dacia 
Unirea Brăila, din liga a 
II-a, Popa Alin și Ciprian 
Negoiță de la Vedița 
Colonești, jucători cu 
mare experiență, și Pirciu 
Aurel, care este jucătorul 
FCSB-ului, va veni 
împrumut până în vară. 
Puștiul, născut în 2002, este 
originar din Costești. Sper 
să ne ajute până în vară și 
apoi, de ce nu, să rămână 
defi nitiv la noi. Ar mai fi  și 
juniorul Voinicilă Dragoș, 
tot brădean de-al nostru, 
născut în 2004, care a fost 
promovat la echipa mare, 
de la juniori, pentru acest 
retur. Obiectivul nostru 
rămâne menținerea în liga 
a 3-a anul acesta și sunt 
sigur că îl vom îndeplini.”, 
a precizat Ionuț Nae, 
președintele Clubului 
Sportiv Real Bradu.

Î

Ionuț Nae, președinte 
Real Bradu: „Obiectivul 
nostru rămâne 
menținerea în liga a 3-a”

LOTUL DE JUCĂTORI PENTRU RETUR
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APELUL FALS 
LA 112 SE 
PEDEPSEȘTE! SUNĂ 
RESPONSABIL!

Poliţia Română, prin structurile de prevenire 
a criminalităţii, derulează, la nivel naţional, o 
campanie de conștientizare, atât în rândul copi-
ilor, dar și al adulţilor cu privire la consecinţele 
pe care le are apelul fals la 112.

„Gândește! Nu este o glumă! Apelul fals la 112 
se pedepsește! Sună responsabil!” sunt mesajele 
campaniei, prin care polițiștii vor să atragă atenția 
cu privire la consecințele legale și psiho-sociale ale 
acestor fapte.

În ultima perioadă, la nivelul Poliției Române, 
au fost semnalate apeluri la numărul de urgență 
112, prin intermediul cărora persoane necunoscute 
sesizează amplasarea unor dispozitive explozive în 
diverse locuri, inclusiv unități de învățământ.

După dispunerea măsurilor operative specifi ce 
și efectuarea demersurilor legale, de fi ecare dată s-a 
constatat că sesizările nu se confi rmau, iar autorii 
apelurilor au fost identifi cați ca fi ind, de multe 
ori, minori care, prin acțiunile lor, considerau că 
fac farse colegilor. Totodată, a rezultat faptul că, 
pentru efectuarea apelurilor, erau folosite cartelele 
SIM atribuite copiilor pentru susținerea cursurilor 
on-line, pe fondul măsurilor dispuse în contextul 
pandemiei Covid-19.

Astfel de fapte sunt de natură să aducă prejudicii 
foarte grave la nivelul societății și tulburări ale 
siguranței publice, atât prin natura și amploarea 
forțelor implicate în luarea măsurilor de investigare, 
identifi care și contracarare (Poliția Română, 
Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul 
Român de Informații), cât și prin stările de temere 
generate în rândul cetățenilor, atât cei direct 
afectați, afl ați în locurile respective cât și întreaga 
comunitate.

Legislația din România prevede că „alertarea 
falsă a agenţiilor specializate de intervenţie,  se 
pedepsește cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei 
sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de 
activităţi în folosul comunităţii. De asemenea, 
apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţe poate 
fi  sancţionată cu amendă între 1.000 şi 2.000 de 
lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul 
comunităţii.

În anul 2021, structurile Poliției Române au 
intervenit la 874.662 intervenții la 112, iar în 
158.085 de cazuri, apelurile nu s-au confi rmat.

Reamintim tuturor că apelarea nejustifi cată a 
numărului 112 poate costa viaţa unei persoane afl ate 
în pericol. În timp ce operatorul se ocupă de un apel 
non-urgent, pe linie poate aștepta o persoană care 
are într-adevăr nevoie de ajutor!

Primăria Bradu aduce la cunoștința 
persoanelor fi zice şi a celor juridice obligaţiile 
cu privire la registrul agricol. Astfel, conform art 
8. din Ordonanța de Guvern nr. 28/2008, cu 
modifi cările și completările ulterioare:

(1) înscrierea datelor în registrul agricol 
în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are 
domiciliul capul gospodăriei se face pe baza 
declaraţiei date pe propria răspundere sau pe 
bază de documente, de capul gospodăriei sau, 
în lipsa acestuia, de un alt membru major al 
gospodăriei care dispune de capacitate deplină 
de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se 
înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor 
date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de 
documente.

(2) persoanele care nu au domiciliul în 
localitate au obligaţia să trimită declaraţia 
prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confi rmare 
de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face 
declaraţii prin procură.

(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre 
coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile 
alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1)din 
O.G. nr. 28 /2008 privind registrul agricol, 
persoanele fi zice și juridice au obligația să declare 
datele pentru înscrierea în registrul agricol în 
următoarele termene:

a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a 
lunii februarie, pentru datele anuale privind 
membrii gospodăriei, terenul afl at în proprietate/
folosință, clădirile și mijloacele de transport cu 
tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele 
și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, 
efectivele de animale existente în gospodărie/
unitatea cu personalitate juridică la începutul 
fi ecărui an, precum și modifi cările intervenite în 
cursul anului precedent în efectivele de animale 
pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, 
a produșilor obținuți, a morții sau a sacrifi cării 
animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, 
pentru datele privind categoria de folosință a 
terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor 
în anul agricol respectiv;

c) persoanele fi zice și juridice au obligația să 
declare date, pentru a fi  înscrise sau actualizate în 
registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute 
la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția 
oricărei modifi cări.

În cazul în care persoanele fi zice sau cele 
juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute 
la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun 
fel de modifi cări, fapt pentru care în registrul 
agricol se reportează din ofi ciu datele din anul 
precedent, cu menţiunea «report din ofi ciu» la 
rubrica «semnătura declarantului».

Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, 
dacă se constată diferenţe între suprafeţele 
înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală 
rezultată din măsurătorile executate în condiţiile 
Legii nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările 
şi completările ulterioare, în registrele agricole 
se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, 
dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

În cazul în care, într-un act de proprietate, un 
teren are consemnată o altă categorie de folosinţă 
decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie 
categoria de folosinţă care corespunde realităţii, 
pe baza declaraţiei depuse de persoana care are 
această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. 
În mod similar se procedează şi în cazul în 
care, într-un act de proprietate, un teren este 
consemnat că fi gurează în intravilan/extravilan, 
iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale 
ori planurilor urbanistice zonale, este situat în 
extravilan/intravilan.

În cazul în care o clădire este în stare avansată 
de degradare ca urmare a unui dezastru natural, 
radierea din registrul agricol se face pe baza 
autorizaţiei de desfi inţare, emisă potrivit legii.

Pentru prima înregistrare în registrul agricol, 
este necesară depunerea unui dosar care să conțină 
următoarele acte:

• copii ale cărților de identitate ale 
proprietarilor;

• actul de proprietate;
• schița cadastrală a terenului;
• orice alt document care face dovada deținerii 

în proprietate.

Dosarul se depune la Primăria Bradu 
pentru eliberarea adeverinței necesare declarării 
bunurilor la rolul fi scal, la Direcția de Impozite 
și Taxe Locale, în vederea impozitării. 

Facem precizarea că nerespectarea prevederilor 
mai sus menționate atrage răspunderea prevăzută 
de lege.

Anunț către toate persoanele 
fi zice și juridice, privitor 
la înscrierea în registrul agricol


