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ATENȚIE! Continuă campania 
de împărțire a recipientelor 
pentru compost

Primăria Bradu pune la dispoziția locuitorilor comunei 
un număr de 1000 de unități individuale/recipiente pentru 
compost. 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.

Începând de luni, 28 martie, Primăria 
Comunei Bradu are un nou site: www.
primariabradu.ro. Este mai rapid, mai 
efi cient și mai ușor de accesat! 

Cetățenii pot descărca orice document 
sau formular necesar obținerii unor diferite 
acte. De asemenea, pot vedea cele mai 
importante evenimente din localitate. 
Websiteul ofi cial al Primăriei Bradu va 

avea și un link direct cu Ghiseul.ro, prin 
care cetățenii pot achita taxele și impozitele 
stabilite de instituțiile publice înrolate 
în sistem sau pot efectua plăti aferente 
prestării oricărui serviciu public. Prin 
intermediul noului site se poate accesa 
Monitorul Ofi cial Local de unde puteți 
descărca diverse documente administrative 
sau executive.

Primăria Bradu are un nou site - www.primariabradu.ro 

SE VOR DEMARA LUCRĂRILE 
PENTRU TREI OBIECTIVE 
IMPORTANTE

În perioada următoare se vor demara lucrările la trei obiective 
fi nanțate din creditul de 5.000.000 lei, obținut în anul 2021.

Este vorba despre:
1. Modernizare drum de legătură strada Principală - strada 

Busuioc care cuprinde lucrări de canalizare pluvială și asfaltare.
2. Modernizare drum de legătură între strada Gemenii și strada 

Valea Geamăna (strada FÂNTÂNII).
3. Modernizare strada Dreptății în continuare cu Aleea Neajlov 

- s-a introdus deja canalizare pluvială și urmează asfaltare.

Lucrările de modernizare pe strada Ghioceilor, din 
comuna Bradu, au început încă din luna februarie 
2022. După ce a fost introdusă canalizarea pluvială, 
s-a dat startul la lucrările de asfaltare. În această 
perioadă se lucrează cu mult spor la acest obiectiv de 
investiții.

Au început lucrările 
de asfaltare 
pe strada Ghioceilor

Guvernul a publicat proiectul de OUG 
privind măsurile ce vor fi  aplicate clienţilor 
fi nali din piaţa de energie electrică și gaze 
naturale. Este vizată perioada 1 aprilie 2022 
– 31 martie 2023. Este vorba de plafonarea 
preţurilor, care va fi  aplicată timp de un an, 
pentru a evita facturile uriașe care i-au speriat 
pe români. 

„Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 
2022 – 31 martie 2023, prețul fi nal facturat de 
către furnizorii de energie electrică/operatorii 

de distribuţie de energie electrică care asigură 
revânzarea energiei electrice este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, 
în cazul clienților casnici al căror consum mediu 
lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este 
mai mic sau egal cu 100 KWh;

b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în 
cazul clienților casnici al căror consum mediu 
lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este 
cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în 
cazul clienţilor noncasnici”, potrivit proiectului 
de OUG.

   Noile preţuri la gaze

Conform documentului, pentru consumul 
realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 
2023, prețul fi nal facturat de către furnizorii de 
gaze naturale este:

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în 
cazul clienților casnici;

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în 
cazul clienților noncasnici al căror consum anual 
de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de 
consum este de cel mult 50.000 MWh, precum 
și în cazul producătorilor de energie termică 
destinată consumului altor clienții.

Noile prețuri aprobate de Guvern pentru energie electrică și gaze

”Continuă lucrările 
de modernizare pe 
strada Ghioceilor. 

S-a terminat lucrarea 
de introducere 
canalizare pluvială. 
Urmează pregătirea 
străzii în vederea 
asfaltării”, informează 
conducerea Primăriei 
Bradu.
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Prichindeii de la Grădinița 
cu Program Prelungit 
”Scufi ța Roșie” au confecționat 
felicitări pentru mămici

Primăvara a fost sărbătorită și de prichindeii de la 
Grădinița cu Program Prelungit "Scufi ța Roșie" din 
Bradu. Micuții au confecționat mărțișoare și felicitări 
pentru mămici, sub atenta coordonare a profesoarelor/
educatoarelor.

”De ziua ta, mămico,
În dar ţi am adus inima
Şi crede-mă, mămico,
Un dar mai frumos nu se putea”, au cântat cu bucurie 

micuții de la Grădinița cu Program Prelungit ”Scufi ța 
Roșie”.

A fost înfi ințată creșa de la Bradu
 Aceasta va fi  deschisă din toamnă, odată cu 
începerea noului an școlar
Administrația locală din Bradu încearcă să creeze cele 

mai bune condiţii de confort şi siguranţă în unitățile de 
învățământ din comună. Începând cu anul școlar 2022-
2023, în Bradu nu se va mai simți lipsa unei creșe. În 
luna martie a acestui an s-a aprobat, în Consiliul Local, 
înfi ințarea creșei de la Geamăna. Urmează să fi e obținute 
toate avizele și autorizațiile pentru deschiderea ei, iar apoi 
să fi e dotată cu echipamente moderne, care să răspundă la 
solicitările benefi ciarilor.

Noua creșă a fost fi nanțată prin  Programul  Național  
de  Dezvoltare, fi ind amenajată pe  terenul  fostului  
Cămin  Cultural  din  Geamăna. Odată cu deschiderea ei 
vor fi  oferite, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, 
supraveghere și educaţie timpurie  copiilor  de  vârste 
mici.  Astfel, se va răspunde unor solicitări ale părinţilor 
care nu aveau unde să îşi lase copiii sub 3 ani. 

„Am dat o hotărâre de Consiliu Local prin care am 
înfi ințat creșa de la Geamăna. Urmează să obținem toate 
avizele necesare deschiderii acesteia din anul școlar 2022-
2023”, a precizat primarul Dan Stroe. 

Primarul și viceprimarul din Bradu 
au oferit fl ori și mărțișoare

Primarul Dan Stroe și viceprimarul Gheorghe Negoi 
au păstrat tradiția și au oferit fl ori și mărțișoare doamnelor 
și domnișoarelor din localitate cu ocazia zilelor de 1 și 8 
martie. „Mame, soții, bunici, fi ice, surori, vă mulțumim și 
vă suntem recunoscători pentru grija pe care ne-o purtați 
zi de zi”, a precizat primarul Dan Stroe.

Copiii de la secțiile de dans popular și 
dans clasic din cadrul Căminului Cultural, 
cât și secția de gimnastică din cadrul 
Clubului Sportiv au pregătit spectacole  
minunate pentru mamele lor, cu ocazia zilei 
de 8 Martie. Au fost momente emoționante! 

În cadrul secției de gimnastică, fetele 
de la Gymnastic Star au pregătit un altfel 
de antrenament, fi ecare fată având câte o 
surpriză pentru mămica ei.

Momente frumoase - pregătite 
de copii, de 8 martie
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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 luna martie a început Recensământul 
Populaţiei și Locuinţelor din România. Autore-
cenzarea se poate face online. Românii pot 
completa formularele singuri, asistaţi de un 
operator sau în locaţii special amenajate.

Autorecenzarea populației se va desfășura 
în perioada 14 martie-15 mai. Astfel, Primăria 
comunei Bradu pune la dispoziția cetățenilor, în 
vederea autorecenzării asistate, două puncte fi xe la 
care oamenii pot veni să completeze formularul.

1. Sediul Căminului Cultural Bradu (str. 
Principală, nr. 302) - persoane de contact: DINU 
Diana și IONESCU Mirela.

2. Sediul Grădiniței cu Program Prelungit 
”Scufi ța Roșie”, Geamăna (str. Principală, nr. 
99) - persoane de contact: DUMITRU Florina și 
ENACHE Carmen.

Informațiile colectate vor fi  prelucrate în 
conformitate cu legislația în vigoare privind protecția 
datelor cu, caracter personal (Regulamentul UE nr. 
679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în 
sistem.

A început autorecenzarea
Din 14 martie 2022 a început autorecenzarea, 

prima etapă de colectare a datelor de la populație 
pentru Recensământul Populației și Locuințelor 
(RPL2021) care presupune, în premieră pentru 
România, două aspecte distincte: autorecenzarea 
online și autorecenzarea online asistată, pentru 
îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai 
reduse. Fiecare persoană, indiferent de cetățenie, 
cu reședința obișnuită în România (care trăiește pe 
teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 
12 luni) se poate autorecenza în doi pași: 

- pasul unu: persoana accesează PLATFORMA 
DE AUTORECENZARE și completează 
formularul de preînregistrare pentru ea însăși și 
pentru membrii gospodăriei din care face parte; 

- pasul doi: persoana care a făcut preînregistrarea 
și membrii gospodăriei sale (pe care i-a trecut 
în formularul de preînregistrare) vor primi un 
link la adresa/adresele de email indicate, fi ecare 
link conducând la chestionarul individual de 
recensământ; la fi nalul chestionarului, după 
completare, se apasă butonul „Finalizare” și 
chestionarul completat este transmis în baza de 
date a recensământului. Toate persoanele care se 
autorecenzează trebuie să completeze chestionarul 
în funcție de situația avută la momentul de referință 
al recensământului care este ora „00:00” din ziua de 
1 decembrie 2021. 

Autorecenzarea - explicată pas cu pas
Pentru autorecenzare, se parcurg mai mulți pași 

pe care vi-i explicăm în cele ce urmează.
   Pasul 1: formularul de preînregistrare 

a) pe site-ul www.recensamantromania.ro, în 
partea de sus a paginii, se găsește butonul portocaliu 
„PLATFORMĂ AUTORECENZARE”; apăsați 
butonul portocaliu; se deschide pagina cu 
formularul de preînregistrare; 

b) citiți explicațiile și apoi completați datele în 
formular, astfel: 

- SECŢIUNEA 1 - Informaţii despre capul 
gospodăriei/persoana de referință. Completați 
CNP-ul persoanei de referință/capului gospodăriei 
şi adresa de email unde ulterior va primi linkul către 
chestionarul propriu de recensământ şi, în cazul în 
care așa optează ceilalți membri ai gospodăriei, și 
link-urile către chestionarele celorlalţi membri ai 
gospodăriei; 

- SECŢIUNEA 2 - Locul de reşedinţă obişnuită. 
La întrebarea „Este într-o locuință ocupată de 
o gospodărie individuală ?”, aveți de ales între 2 
variante. Varianta DA: − se completează adresa 
locuinței. Tot aici, la fi nalul secțiunii, veți completa 
numărul de gospodării din locuință. Varianta NU: 
− aceasta înseamnă că locuința dvs. este situată 
într-un spațiu colectiv de locuit, de tipul: cămine 
studențești, internate școlare, dormitoare comune 
pentru muncitori, cămine pentru bătrâni, azile, 
sanatorii, instituții rezidențiale pentru protecția 
copilului, mânăstiri, hoteluri, spitale, cămine-
spital, sanatorii de boli incurabile, centre de urgență 
sau adăposturi de noapte, centre de refugiaţi, centre 
pentru migranți etc.; − selectați tipul spațiului de 
colectiv și, alături, denumirea acestuia. 

A început Recensământul Populației   
 Primăria Bradu pune la dispoziție două puncte fi xe la care oamenii pot 
veni să completeze formularul

 Salariații care se vor autorecenza online vor primi o zi liberă în plus 



PAG. 5MARTIE 2022

- SECȚIUNEA 3 - Membrii gospodăriei. În 
această secțiune, veți (capul gospodăriei/persoana 
de referință) introduce datele tuturor membrilor 
gospodăriei prin apăsarea butonului „Adăugați o 
persoană din componența gospodăriei”: 

- Pentru cetățenii români și cetățenii străini 
care posedă CNP, veți completa CNP-ul și adresa 
de email, dacă posedă una proprie (ulterior, pe 
această adresă se va transmite linkul către propriul 
chestionar de recensământ). 

- Pentru cetățenii străini care nu au CNP veți 
completa câmpurile care includ Data nașterii 
și Sexul; deasupra acestor câmpuri, sistemul 
va genera un cod temporar de 13 cifre care va fi  
utilizat exclusiv în scop statistic, pentru recenzare; 
vă rugăm să notați codul temporar generat, îl veți 
utiliza la identifi carea chestionarului primit pentru 
autorecenzare. De asemenea, se completează adresa 
de email, dacă posedă una proprie. 

- SECŢIUNEA 4 - Locuinţe secundare 
neocupate. În această secţiune veți completa 
adresa pentru alte locuințe deţinute/co-deținute 
de membrii gospodăriei dvs., dar numai dacă NU 
sunt locuite. Această secțiune va permite să evitați 
deplasarea dvs. sau a altor membri ai gospodăriei 
dvs în altă parte a localității sau în altă localitate 
pentru a răspunde recenzorului în perioada 
ulterioară, 16 mai – 17 iulie 2022. Pe adresa dvs. 
de email veți primi link-ul către un chestionar 
scurt care cuprinde numai întrebări referitoare la 
locuința goală (neocupată) și clădirea în care se 
afl ă aceasta. c) După completarea tuturor acestor 
informaţii, apăsați butonul codului re-Captcha „Nu 
sunt robot” și apoi butonul „Trimiteți fomularul”. 
Așteptați câteva minute... Și apoi verifi cați căsuța 
de email pe care ați indicat-o în formularul de 
preînregistrare, citiți mesajul transmis de email și 
apăsați pe link-ul ce conține ”chestionar” marcat în 
culoare albastră. 

   A. Ce primiţi pe e-mail: 

• Capul gospodăriei/persoana de referință 
(o singură persoană din gospodărie) primește 
un chestionar ce cuprinde „Secțiunea pentru 
recenzarea locuinței” și „Secțiunea pentru 
recenzarea persoanei”; 

• Fiecare dintre ceilalți membri ai gospodăriei 
primește un chestionar ce cuprinde numai 
„Secțiunea pentru recenzarea persoanei” 

• În cazul în care gospodăria (oricare dintre 
membri) deține și o locuință sau mai multe 
neocupată/e, pentru fi ecare dintre aceste locuințe 
goale (neocupate) și preînregistrate, numai 
capul gospodăriei/persoana de referință primește 
chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea pentru 
recenzarea locuinței”.

   B. Înainte de a începe completarea răspunsurilor 
în chestionarul de recensământ, rugăm să reţineţi 
următoarele: 

I) Toate secțiunile chestionarului sunt marcate 
în culoare albastră, ceea ce înseamnă că nu s-a 
răspuns la nicio întrebare, chestionarul este gol; 

II) Pe măsură ce completați răspunsurile la câte 
o secțiune, aceasta își schimbă culoarea și devine 
verde; aceasta înseamnă că puteţi merge la secțiunea 
următoare din chestionar (colorată în albastru); 

III) În cazul în care, din greșeală, ați completat 
un răspuns eronat, va apare un mesaj în culoare 
roșie care va semnala în ce constă eroarea; corectați 
și mergeți mai departe. 

IV) La unele întrebări pot să apară semnalate 
atenționări, marcate în culoarea portocaliu, citiți 
mesajul atenționării și, dacă este cazul, corectați 
răspunsul/răspunsurile eronate. 

   C. Nu este nevoie de introducere de text. Veţi com-
pleta chestionarul numai în trei moduri: 

1. Prin introducere de cifre (de exemplu, anul 
construcției locuinței) 

2. Prin bifarea variantei (variantelor în caz 
de răspuns multiplu) de răspuns ce corespunde 

situației dvs. în lista de pe ecran; 
3. Prin selectarea variantei de răspuns ce 

corespunde situației dvs. din lista care se deschide 
(de exemplu: cetățenia, religia, etnia, ocupația etc.).

   D. Puteţi completa chestionarul de recensământ de 
pe oricare dintre următoarele dispozitive electronice: 
a) Tabletă electronică b) Telefon tip smartphone c) 
Laptop d) PC.

   Pasul 2: chestionarul de autorecenzare

Chestionarul de autorecenzare se deschide cu 

o copertă în care veţi găsi informaţii utile despre 
procesul de autorecenzare. În partea stângă aveţi un 
meniu, cu ajutorul căruia veţi putea naviga printre 
secţiunile chestionarului. 

Copertă - Aici veţi găsi informaţii utile despre 
confi denţialitatea datelor, despre momentul de 
referinţă al recensământului, precum şi datele 
completate la preînregistrare. În această secţiune 
trebuie apăsat butonul "Înregistrare ora curentă", 
iar din acel moment puteţi trece la completarea 
propriu-zisă a chestionarului. 

Secţiune pentru recenzarea locuinţei - această 
secţiune va fi  completată de capul gospodăriei 
şi conţine întrebări legate de: componenţa 
gospodăriei, lista membrilor gospodăriei, informaţii 
despre membrii gospodăriei, informaţii despre 
locuinţă. 

Secţiune pentru recenzarea persoanei - această 
secţiune va fi  completată atât de capul gopodăriei, 
cât şi de ceilalți membri ai gospodăriei indicaţi la 
preînregistrare. Fiecare membru al gospodăriei va fi  
primi propriul chestionar. 

Finalizat - zona în care se face o scurtă 
statistică a întrebărilor la care s-a răspuns şi de 
unde se trimite chestionarul către baza de date a 
recensământului. Înainte de a fi naliza procesul de 
autorecenzare prin transmiterea formularului către 
baza de date a recensământului veţi putea vedea o 
statistică referitoare la "Starea întrebărilor": la câte 
întrebări aţi răspuns, câte sunt fără răspuns şi la câte 
întrebări aţi răspuns greşit. În acest ultim caz veţi 
avea la dispoziţie linkuri directe către întrebările cu 
răspuns greşit și va trebui să le corectați. 

Trebuie reţinute următoarele aspecte: 
Chestionarul este dinamic, iar întrebările sunt 
generate în funcţie de răspunsul oferit la întrebarea 
anterioară (de exemplu persoanelor de sex masculin 
nu li se va deschide întrebarea referitoare la numărul 
copiilor născuţi vii). Dacă în timpul completării 
chestionarului de recensământ se ivesc situaţii care 
vă obligă să vă întrerupeţi, puteţi relua oricând 
completarea din punctul în care v-aţi întrerupt, dar 
pentru aceasta trebuie să aveți grijă să nu apăsați 
butonul Finalizat. Tot ceea ce trebuie să faceţi este 
să accesaţi chestionarul de recensământ din emailul 
primit după preînregistrare. Totuşi, nu trebuie să 
depăşiţi ziua de 15 mai 2022, dată la care se încheie 
autorecenzarea. Odată fi nalizat chestionarul, 
verifi cați "Starea întrebărilor", efectuați, dacă este 
necesar corecții și transmiteți chestionarul prin 
apăsarea butonului Finalizat, numai așa acesta va 
ajunge în baza de date de recensământ. În zona 
superioară a chestionarului, în partea dreaptă, aveţi 
posibilitatea să modifi caţi limba în care completaţi 
chestionarul. Acesta este disponibil, pe lângă limba 
română, în limba engleză şi în limbile minorităţilor 
naţionale care locuiesc pe teritoriul României. 

   Pasul 3: verifi carea autorecenzării 

După ce aţi trimis chestionarul către baza 
de date a recensământului puteţi verifi ca dacă 
v-aţi autorecenzat corect accesând secţiunea 
”VERIFICAREA AUTORECENZĂRII” din siteul 
www.recensamantromania.ro. Aici veţi introduce 
CNP-ul şi vi se va genera automat ”DOVADA 
AUTORECENZĂRII”. În cazul în care nu aţi 
completat corect chestionarul de recensământ, 
veţi primi un mesaj de eroare şi trebuie să reluaţi 
procesul de autorecenzare de la început.

și Locuințelor din România

Zi liberă pentru cei 
care se autorecenzează 

Cei care se vor autorecenza online vor primi 
o zi liberă suplimentară de la angajator. Dovada 
autorecenzării online se va face prin prezentarea 
codului de confi rmare a încheierii cu succes a 
autorecenzării. Codul va fi  generat automat de 
aplicaţia informatică pentru fi ecare formular 
individual transmis. 

La şapte zile după ce a completat formularul 
de recensământ, persoana care s-a autorecenzat 
va primi un cod în baza căruia va putea primi 
zi liberă de la locul de muncă, indiferent dacă 
este public sau privat, potrivit conducerii 
Institutului Național de Statistică. Pe baza 
codului de confi rmare, angajatorii vor trebui 
să ofere salariaţilor o zi liberă plătită, la o dată 
stabilită de comun acord, în termen de 12 luni 
de la data autorecenzării, adică, din ce date 
avem acum, până cel mai târziu în luna mai 
2023.

Al treisprezecelea 
recensământ din istoria 
României

România se afl ă la al treisprezecelea 
recensământ din istorie și al patrulea după 
Revoluția din 1989. Recensământul din acest 
an va avea loc în perioada februarie - iulie 
2022, iar colectarea datelor de la cetățeni se va 
face în două etape:

- 14 martie – 15 mai 2022 - completarea 
datelor pe internet, prin autorecenzare;

- 16 mai – 17 iulie 2022 – colectarea 
datelor de către recenzori, prin interviuri față 
în față cu persoanele care nu s-au autorecenzat 
prin internet.

Pentru informații detaliate privind 
desfășurarea RPL2021 vă rugăm să 
consultați www.recensamantromania.ro 
(site pe care se găsește PLATFORMA DE 
AUTORECENZARE).
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ANUNȚ IMPORTANT! SE DISTRIBUIE 
TICHETELE DE MASĂ 
PENTRU PERSOANELE VACCINATE

În fi ecare zi de miercuri, între orele 
10:00 – 14:00, persoanele care s-au vaccinat 
împotriva COVID-19 sunt așteptate la Sala 
de sport din  Bradu pentru ridicarea tichetelor 
de masă în valoare de 100 lei/persoană.

Tichetele valorice se vor ridica în baza 
adeverinței de vaccinare și a cărții de 
identitate, de la Sala de sport – intrarea 
laterală din stânga, de către persoanele care 
s-au vaccinat la Baza Sportivă din comună. 
Precizăm că Centrul de Vaccinare din Bradu 
a fost închis de la 1 martie.  

Echipa Mini Gymnastic 
Star, din cadrul Clubului 
Sportiv Real Bradu, 
impresionează în 
fi ecare zi. Fetiţele sunt 
foarte ambiţioase și 
demonstrează în fi ecare 
moment, prin multă 
muncă, ce pot să facă! 
Per total, în cadrul 
secţiei de gimnastică, 
la performing - 
intermediari și 
începători, sunt 62 
de copii talentaţi 
și muncitori. „Mini 
Gymnastic Star- evoluăm 
frumos. Copii muncitori 
și talentaţi la Bradu. 
Lotul de intermediari 
asigurat. Toţi copiii 
sunt din Bradu. Mândri, 
tare mândri de voi!”, 
spune Cristina Ionete, 
coordonatoarea secţiei 
de gimnastică.

Mini Gymnastic Star 
impresionează în fi ecare zi

GYMNASTIC STAR 
- CONCURS ÎN 
JUDEȚUL BRAȘOV

Pe 28 martie, Gymnastic Star a participat la un concurs 
important, cu formaţii și solo-uri, desfășurat în 
judeţul Brașov, la Centrul Multicultural și Educaţional 
din municipiul Săcele. A fost un concurs cu 1.000 de 
concurenţi, majoritatea de la Academii și școli de dans 
de elită dinţara noastră.

„Am avut un lot format din 14 sportive și am participat 
cu gimnastică acrobatică, dans tematic, open, dans sportiv 
(doar performing), acrobatic formație (doar performing), 
show și dans de caracter. A fost un concurs cu 1.000 de 
concurenți, extrem de greu, concurenți de la Academii și 
școli de dans de elită din România. 

Este primul concurs fi zic atât de mare după pandemie”, 
a precizat Cristina Ionete, coordonator al secției de 
gimnastică și director al Căminului Cultural Bradu.

Concursuri la Craiova și Timișoara
  Pe 9 aprilie, secția de gimnastică de la Clubul Sportiv 

Real Bradu va participa la un concurs la Craiova, iar între 
13-15 aprilie va lua parte în cadrul competiției European 
Grand Prix la Timișoara, unde vor fi  prezenți aproximativ 
2.000 de concurenți din 15 tări. Gymnastic Star sunt 
pregătite și, bineînțeles, prezente la aceste mari concursuri.

„Gymnastic Star - evoluție spectaculoasă. Fetele execută 
elemente cu grad ridicat de difi cultate. Totul datorită 
ambiției de a fi  cele mai bune. În spatele unui număr pe 
scenă, doar noi știm cată muncă este. Minuni frumoase și 
talentate!”, a mai spus Cristina Ionete.
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Secția de judo continuă 
activitatea cu mult spor

Și la Secția de Judo din cadrul Clubului Sportiv Real 
Bradu continuă activitatea din plin, mai ales acum acum 
când s-au ridicat toate restricțiile privind pandemia de 
COVID-19.

„Salut decizia autorităților de a ridica restricțiile de 
pandemie, mai ales că pe noi, pe partea de sport, ne afecta 
în mod direct. Copiii își pot desfășura activitatea în condiții 
normale, bineînțeles respectând regulile de igienă personală. 
Sperăm ca anul acesta să putem participa la unul-două 
concursuri pe plan local cu micuții de la secția de judo”, a 
spus Ionuț Nae, directorul clubului Real Bradu.

Din luna martie, doi antrenori vor 
efectua cursuri de înot, atât pentru 
începători cât si pentru avansați, la Baza 
Sportivă Bradu. Piscina oferă condiții 
foarte bune practicanților. Copiii cu 
domiciliul pe raza comunei Bradu vor 
benefi cia de o reducere la abonamentul 
lunar!

„Avem un nou antrenor colaborator 
pentru cursurile de înot de la Baza 
Sportivă Bradu. Este vorba despre 

doamna Nicoleta Dubiț , care va efectua 
cursuri de înot în zilele de marți și joi ale 
săptămânii. De asemenea, Alin Biculescu 
efectuează, în continuare, cursuri de  înot 
în zilele de luni, miercuri și vineri”, a 
precizat Ionuț Nae. 

Mai multe detalii puteți afl a de la cei 
doi antrenori. 

Alin Biculescu: 0740696570
Nicoleta Dubiț : 0721548590

CS Real Bradu a început returul de campionat 
din liga a 3-a, seria a IV-a. Echipa noastră a obținut 
un punct în două meciuri: Real Bradu – Flacăra 
Moreni 2-2 (marcatorii echipei noastre fi ind Alin 
Popa și Adelin Voinescu), respectiv CS Tunari 
– Real Bradu  5-2 (Adelin Voinescu -  o dublă). 
Următorul meci al echipei din Bradu a fost acasă cu 
AFC Progresul 1944 Spartac, pe 26 martie (meciul 
s-a disputat după închiderea ediției). Pentru Real 
Bradu urmează participarea în play-out, unde are 
ca obiectiv menținerea în liga a 3-a.

„Nu este chiar startul pe care îl așteptam, dar 
am încredere în continuare în băieți. Speram să 

începem cu o victorie în prima etapă a sezonului 
de primăvară pentru că știam că urmează două 
meciuri extrem de grele cu primele două clasate, din 
care este foarte greu să câștigăm puncte. Urmează 
ultima etapă a sezonului regulat, meciul cu Spartac 
București, ocupanta locului 1 și pretedentă certă la 
promovarea în liga a 2-a. Sper ca băieții noștri să se 
mobilizeze exemplar și să obțină minim un punct 
din acest meci. Apoi va urma participarea în play-
out unde vor fi  meciuri de «care pe care»  pentru 
menținerea în liga a 3-a”, a declarat Ionuț Nae, 
directorul Clubului Sportiv Real Bradu.

Un nou antrenor colaborator pentru 
cursurile de înot de la Baza Sportivă Bradu

Ionuț Nae, director CS Real Bradu: „Vor fi  meciuri 
decisive pentru menținerea în liga a III-a”
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În atenția proprietarilor 
de câini! Nu mai 
lăsați animalele 
nesupravegheate!

Tot mai multi proprietari de câini lasă animalele 
libere sau nesupravegheate pe domeniul public al 
comunei și chiar pe proprietăți private, constituind 
un pericol real pentru integritatea fi zică a cetățenilor. 
În acest sens, Poliția Locală Bradu atrage atenția asupra 
acestor nereguli.

„În ziua de 21.02.2022, numita V.A. din Bradu a 
fost sancționată contravențional cu amendă pentru 
săvârșirea faptei prevăzută de art.2, pct.17 din Legea 
nr.61/1991 (r) pentru sancţionarea faptelor de încălcare 
a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, întrucât a lasat în libertate și fără supraveghere 
mai mulți câini care au intrat pe proprietatea vecinilor, 
punându-le integritatea fi zică în pericol”, a transmis 
Poliția Locală Bradu.

Amendat după ce a abandonat mai multe 
animale
De asemenea, tot mai multi cetățeni, mai ales cei din 

localitățile limitrofe, care tranzitează comuna noastră, 
abandonează pe domeniul public al localității câini și 
pisici. Astfel, în data de 14 martie, a fost depistat de 
Poliția Locală Bradu numitul P. I. din Costesti, care 
a abandonat un câine pe str. CET-ului. Acesta a fost 
sanctionat cu amendă în cuantum de 1.000 de lei pentru 
săvârșirea faptei prevăzută de art.6, alin.2, lit.f din 
Legea nr.205 din 2004, republicată, privind protecția 
animalelor.

Persoană - amendată 
pentru depozitarea ilegală a 
deșeurilor

Poliția Locală Bradă a continuat monitorizarea mai 
multor zone din comună unde a fost sesizat abandonul 
ilegal de deșeuri pe domeniul public. O persoană a 
fost surprinsă în timp ce depozita cutii de carton, ce 
conțineau diverse deșeuri din plastic, hârtie etc.

„În data de 14 martie, la Izvorul din Bradu de Jos, 
numita M.L.M. din Bradu a fost suprinsă, cu ajutorul 
camerelor video din zonă, în timp ce depozita cutii 
din carton, pline de deșeuri, pe domeniul public, 
fi ind amendată cu 500 de lei pentru savârșirea faptei 
prevăzută de art.11.1, pct.6 din H.C.L. Bradu nr.107 
din 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea unor măsuri pentru

gospodărirea localității, precum si constatarea 
faptelor ce constituie contravenții”, informează Poliția 
Locală Bradu.

Precizăm că sistemul de supraveghere video de la 
nivelul localității a fost extins recent, fi ind amplasate 
camere video și în alte zone unde se cunoaște că se 
depozitează necontrolat deșeuri de orice fel (de ex. 
zona Pădurii Podeanca, Cimitirul din Geamăna, zona 
Podului de la Fianca).

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, Măceșu- lui, 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.

CONTINUĂ CAMPANIA 
DE COLECTARE 
A CRENGILOR REZULTATE 
DIN TOALETAREA POMILOR

Actele de identitate expirate, dar care au avut valabilitatea 
prelungită, în timpul stării de alertă, prin efectul legii nr. 
55/2020, vor rămâne valabile maxim 90 de zile calendaristice, 
începând din 9 martie 2022. Asta înseamnă că persoanele 
ale căror acte au expirat trebuie să le preschimbe până, cel 
mai târziu, la data de 6 iunie 2022. Pentru a se evita apariția 
aglomerației la ghișee, recomandarea autorităților este ca 
preschimbarea actelor expirate pe perioada aplicării stării 
de alertă să fi e făcută începând de acum, nu să fi e amânată 
până aproape de luna iunie.

Actele personale expirate în perioada 
stării de alertă trebuie schimbate până la 6 iunie

De la 1 martie și până la 30 aprilie, 
S.C. HCB CONSTRUCT INVESTMENT S.R.L., 
fi rma Consiliului Local Bradu, vine în 
sprijinul locuitorilor comunei pentru 
colectarea crengilor și a resturilor 
lemnoase rezultate din toaletarea 
arborilor din gospodării. Brădenii sunt 
rugaţi să scoată crengile pe domeniul 
public, în faţa propriilor gospodării, 
doar cu o zi înainte de colectarea lor. 
Grafi cul de colectare coincide cu cel de 
ridicare a gunoiului menajer, după cum 
urmează:


