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Primăria Bradu investește în 
modernizarea mai multor străzi. 

Lucrări în valoare de 5 milioane de lei

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC! Colectarea actelor necesare 
pentru CADASTRUL GENERAL ÎN COMUNA BRADU
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Primăria comunei Bradu finanțează mai multe obiective de investiții 
urmând modernizarea mai multor străzi din localitate, pentru care a 
început procedura de licitație. Lucrările sunt în valoare de 5 de milioane 
de lei.
„Aşa cum am promis nu vreau să lăsăm pe nimeni în urmă. Avem foarte multe 
șantiere deschise în comună, care vizează introducerea utilităţilor publice de 
bază: apă, canal, iluminat public, asfaltarea străzilor, într-un cuvânt asigura-
rea tuturor serviciilor publice necesare comunităţii noastre”, a declarat pri-

marul Dan Stroe.

Iată ce investiţii urmează să fie realizate:
1.Extinderea trotuarului pe Strada Principală (sensul de mers de la Piteşti spre 
Suseni), mai exact de la strada Aleea Neajlov până la intersecţia cu strada Buna 
Vestire.
2.Introducerea canalizării pluviale + amenajarea trotuarelor, pe ambele părţi, 
pe strada Gării.
3.Introducerea canalizării pluviale pe străzile Nucului şi Arţarului.
4.Reabilitarea în totalitate a Străzii Panduri. Lucrările vor consta în: intro-

ducerea canalizării pluviale, aducerea asfaltului la nivelul optim pentru ca apa 

să nu mai pătrundă în curţile cetăţenilor, construcţia trotuarelor în conformitate 
cu lucrările de reabilitare. 
5.Canalizare menajeră şi introducerea reţelei de apă potabilă pe strada Sânziene.

Reţeaua de apă de pe strada Toporaşilor va fi înlocuită
Cu bani de la bugetul local, reţeaua de apă veche de pe strada Toporaşilor va 
fi înlocuită. Această investiţie este necesară din mai multe motive. În primul 
rând, vechea reţea de apă a fost proiectată prin curţile cetăţenilor, pe sub pro-

prietăţi, fapt ce îngreunează foarte mult intervenţia în caz de avarie. În al doilea 
rând, numărul avariilor este foarte mare datorită vechimii branşamentelor.

S-a încheiat depunerea ofertelor pentru modernizarea celor 14 străzi 
finanţate prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny
Pentru proiectul de modernizare a celor 14 străzi, pentru care am atras finanţare 
prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, s-a încheiat depunerea 
ofertelor şi urmează evaluarea acestora. Dacă nu vor exista contestaţii, lucrările 
vor demara chiar la începutul anului viitor. În ce priveşte proiectul, acesta se 
numără printre cele mai mari investiţii finanţate din judeţ prin acest program, 
valoarea fiind de 103 miliarde lei vechi.

Cetățenii sunt așteptați să aducă toate 
actele de proprietate pe care le dețin 
la sediul Căminului Cultural, com-
partimentul Urbanism, în vederea în-
scrierii GRATUITE în evidențele de 
Cadastru și Carte Funciară.
MENȚIUNE: Realizarea cadastrului 

este GRATUITĂ!
Cei care nu se prezintă cu              

documentele solicitare nu vor      
putea beneficia însă de acest 

proiect!
Acte necesare pentru terenurile aflate în 
intravilan și/sau extravilan:
1. Acte de identitate: Buletine, certifi-

cate de deces, de căsătorie, de naştere
2. Acte de proprietate
• Titlu de proprietate
• Certificat de moştenitor

• Act de partaj
• Contract de vânzare - cumpărare, con-

tract de donaţii, contracte de schimb
• Contracte de întreţinere şi îngrijire 
viageră
• Testamente, concesiuni
• Hotărâre judecătorească
• Sentințe civile definitive și irevocabile
• Expertize tehnice judecătoreşti, raport 
de expertiză, schițe
• Extrase de carte funciară
• Autorizații de construire, schițe
• Alte acte notariale
Precizăm că sunt necesare actele în 
original pentru a se face copii xerox 
conform cu originalul.
Și cei care au cadastru mai vechi de 
anul 2020 trebuie să se prezinte, de 
asemenea, cu actele pentru reactualiza-

rea cadastrului.
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Marţi, 6 decembrie, la Baza 
Sportivă Bradu, de Sfântul 

Nicolae, va fi zi de mare 
sărbătoare şi bucurie. ”Vom 

inaugara patinoarul unde toţi 
locuitorii comunei, de la pitici 

la bunici, pot petrece cu 

bucurie vacanţa şi 
sărbătorile de iarnă.

Vă aşteptăm cu drag, ca în 
fiecare an, să petrecem cu 
bucurie, împreună, o seară 

minunată!”, 
transmite primarul Dan Stroe. 

Localitatea Bradu este pregătită să intre în atmosfera magică 
a sărbătorilor de iarnă. Instituțiile din localitate și străzile vor 
fi decorate cu instalații pentru iluminatul festiv și figurine de 

decor. Administrația locală, condusă de primarul Dan Stroe, 
anunță că în acest an aprinderea luminițelor de Crăciun se va 
face pe 5 decembrie.

Fetițele de la Gymnastic Star – Clubul Sport-
iv Real Bradu au fost invitate la Gala UPIT. 
Universitatea din Pitești a sărbătorit în luna 
noiembrie 60 de ani de înființare. Sute de per-
soane au fost prezente la Filarmonica Pitești la 
manifestările organizate cu această ocazie. ”A 
fost o onoare pentru noi să participăm la un 
eveniment de o asemenea anvergură. Univer-
sitatea din Pitești este o instituție etalon pentru 
mediul public argeșean”, declară Cristina Io-
nete, director al Căminului Cultural Bradu și 
coordonator al secției de gimnastică.

Elevii Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” 
din Bradu, împreună cu cadrele didactice, 
au participat pe 17 noiembrie la activitățile 
derulate în cadrul proiectului “ECO EDU-
CATION - PLANTĂM PUIEȚI PE VER-
TICALĂ”. Proiectul a fost implementat de 
Asociația Act For Tomorrow și finanțat de 
Kaufland și declarat câștigător în cadrul pro-
gramului Start ONG. Cu mic cu mare, elevii 
au plantat ajutați și îndrumați de cadrele di-
dactice și de reprezentanții Asociației diverse 
specii de arbuști. 

“Mulțumim Fundatia Leul Albastru pentru im-
plicare! Felicitări tuturor pentru implicare!”, 

transmite conducerea școlii din Bradu. 

De Sfântul Nicolae se 
deschide patinoarul!

Pe 5 decembrie se aprind luminițele de sărbători în Bradu

Elevii și cadrele didactice din Bradu, 
împreună la activități de plantare 

Fetițele de la Gymnastic Star, 
invitate la Gala UPIT. 

60 de ani de învățământ 
superior argeșean
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Copii talentați. Toate secțiile din cadrul Căminului 
Cultural Bradu vor avea spectacole de Sărbători

Toate secțiile din cadrul Căminului Cultural 
Bradu - dans popular, dans clasic, canto pop-
ular, pictură, actorie, dans sportiv - vor or-
ganiza spectacole în preajma Sărbătorilor de 
Iarnă. Activitatea se bucură de un real succes 
în localitate, iar pentru administrația locală din 
Bradu, copiii reprezintă o prioritate. În toate 
secțiile sunt înscriși 178 de copii, care benefici-
ază de cursuri gratuite.

Expoziție a secției de pictură:
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Și secțiile de dans clasic și actorie vor avea spec-
tacol de sfarșit de an. 
”Avem copii extrem de talentați la Bradu. Toate 
secțiile Căminului Cultural Bradu vor avea specta-

cole în luna decembrie. Copiii înscriși la secția de pic-

tură deja participă la expoziții, cei de la secția de can-

to clasic au înregistrat cântece patriotice cu ocazia 
zilei de 1 decembrie, de asemenea poartă cu mândrie 
costumul popular autentic și participă la concursuri, 
iar copiii de la secția de dans popular se pregătesc de 
spectacolul de sfârșit de an și de concursuri. Avem 
înscriși, în toate secțiile, 178 de copii. Consider că 
acivitatea culturală este foarte bine punctată în lo-

calitatea noastră și ne bucurăm de copiii talentați 
din Bradu”, transmite Cristina Ionete director al 
Căminului Cultural Bradu.

Secția de canto popular a înregistrat cântece patriotice 
pentru 1 Decembrie și vor participa și la concursuri

Secția de dans clasic:

Spectacol oferit de copiii secției de dans clasic:

Secția de dans popular se pregătește 
pentru spectacol
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Intrarea în sezonul de rece aduce, pe lângă bucuria aproprierii sărbăto-
rilor de iarnă, şi grija pentru ca în casele noastre să fie bine şi să bene- 
ficiem de utilităţile fără de care cu siguranţă ne-am îngreuna traiul.
Astfel, este necesar ca utilizatorii să ia măsuri de protejare a instalaţiilor 
de alimentare cu apă pentru a evita apariţia problemelor legate de îngheţul 
acestora.
După cum prevede şi regulamentul serviciului, utilizatorii au obligaţia de 
a asigura protecţia şi integritatea fizică a contorului de apă, a vanelor ce 
echipează branşamentul şi a căminului aferent. În cazul funcţionării anor-
male în condiţii de îngheţ, reparaţiile şi/sau înlocuirea contorului sunt efec-

tuate de Operator pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.
Pentru evitarea eventualelor disfunctionalităţi ale apometrului şi a unor 
cheltuieli inutile, societatea Apă Canal 2000 recomandă protejarea con-

toarelor de apă cu materiale termoizolante care se înfăşoară în jurul con-

ductei de branşament şi în jurul apometrului lăsând liber cadranul pentru a 
putea fi citit indexul consumului de apă, iar capacul de protecţie al căminu-

lui debranşament trebuie să fie bine închis şi protejat.
Important: Verificaţi periodic starea căminului de apometru!
În cazul în care aceste măsuri nu sunt luate, există posibilitatea ca apa 
care trece prin contoare să îngheţe, în special în timpul nopţii când consu-

mul este redus şi viteza de trecere a apei prin contor este mai mică. Acest 
fenomen nu numai că blochează alimentarea cu apă, dar poate duce şi la 
deteriorarea apometrelor, caz în care acestea vor trebui reparate sau schim-

bate pe cheltuiala utilizatorilor.
În situaţia în care apometrul a îngheţat, nu se foloseşte flacără deschisă şi 
nu se toarnă apă fierbinte peste acesta.
Atenţie! Înainte de sosirea gerului, trebuie verificate şi conductele de 
apă, precum şi robineţii montaţi pe instalaţie, în vederea depistării 
pierderilor de apă care ar putea duce la îngheţarea conductelor.

Problemele legate de îngheţul apometrelor, precum şi disfuncţionalităţile 
în alimentarea cu apă şi canalizarea apelor uzate pot fi semnalate la dis-

peceratul societăţii Apă Canal 2000, telefon 0248 223 237.   
Director General

Mihail Marinescu

SC Apă Canal 2000 SA recomandă: Protejaţi 
contoarele de apă împotriva înghețului!

 Crăciunul sau Naşterea Domnului 
este una dintre cele mai importante săr-
bători creştine. În tradiţia românească îm-
podobirea bradului de Crăciun a devenit 
unul dintre cele mai iubite datini atât în 
mediul urban cât şi în mediul rural, odată 
cu aşteptarea, în seara de Ajun a lui Moş 
Crăciun.
 Momentele de sărbătoare se petrec în 
preajma bradului împodobit cu globuri, be-

culeţe, lumânări aprinse şi artificii.
 Oricât de frumoase ar fi aceste orna-

mente ele pot provoca incendii. Pentru a evita 
producerea unei situaţii de urgenţă, în pragul 
Sărbătorilor de iarnă vă sfătuim să aveţi în ve-

dere următoarele reguli la împodobirea pomu-

lui de Crăciun:
- Alege-ţi un brad proaspăt cu maxim 2-3 
zile înainte de montarea şi ornamentarea lui, 
deoarece în zece zile bradul pierde 50% din 
conţinutul de apă, iar în următoarele 4-5 zile 
pierderea ajunge la 80%, aceasta sporind po-

tenţialul de inflamabilitate al bradului
Dacă achiziţionaţi un brad artificial, contro-

laţi dacă este bun conductor (în acest caz nu 

se poate utiliza), acordaţi o atenţie deosebită 
instalaţiilor electrice care trebuie să fie bine 
izolate

- Aşezaţi pomul departe de sobele în care se 
face foc, de calorifere, sau alte aparate de 
încălzit
- Lăsaţi distanţă faţă de perdele, draperii, 
pereţi acoperiţi cu hârtie sau ţesături
- Nu aşezaţi sub pomul de iarnă lucruri care se 
aprind sau ard uşor
- Se recomandă aşezarea pomului într-un vas 
mare umplut cu piatră sau pe trepiede de met-
al, care vor avea dimensiuni care să asigure o 
stabilitate cât mai bună a pomului
- Alimentaţi instalaţia de iluminat de la o pilă 
electrică sau baterie al cărei voltaj să nu prez-

inte pericol de incendiu

- Nu lăsaţi instalaţia de iluminat aprinsă în 
timpul cât nu sunt persoane în încăperea re-

spectivă, sau pe timpul nopţii
- Aşezaţi artificiile numai pe ramurile înalte, 
astfel încât nici o ramură să nu fie deasupra lor, 
aprinderea să se facă numai în prezenţa unor 
persoane mature care nu vor părăsi încăperea 
până ce acestea nu au ars complet

- Dacă folosiţi lumânări, plasaţi-le pe ramurile 
înalte, astfel încât deasupra flăcării să nu ex-

iste ramuri sau ghirlande de hârtie care se pot 
aprinde uşor
- Folosiţi pentru decorare cât mai multe globu-

ri şi alte obiecte din sticlă (nu se recomandă 
folosirea vatei)
- Nu vă apropiaţi cu ţigara aprinsă de pomul 
de iarnă şi nu aruncaţi resturi de ţigări lângă 
suportul pomului.
- Un brad de Crăciun instalat în casă şi îm-

podobit cu accesoriile tradiţionale, poate fi 
cuprins de flăcări în mai puţin de un minut.
Dacă totuşi se produce un astfel de eveniment, 
acoperiţi-l cât mai urgent cu o pătură udă, pen-

tru a stinge focul.

Masuri de prevenire a incendiilor în perioada sărbătorilor de iarnă
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș - 
RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR 



Liga 3 : Real Bradu – Muscelul Câm-

pulung Elite, scor 1-1, într-un meci 
din runda cu numărul 14. Echipa Real 
Bradu a remizat, vineri, 25 noiembrie, 
scor 1-1, cu echipa Muscelul Câmpu-

lung Elite, într-un meci din cadrul se-

riei a patra. Golul echipei din Bradu a 
fost marcat de Marius Dima(min.46).
Real Bradu a folosit următorii jucăto-

ri: Ionuţ Ciucă - Păun, Oprescu, Pîsla-

ru, Zamfirescu - Găleşeanu, Dima, 
Mihai - Pirciu, Voinescu, Duminică. 
Antrenor Alin Popescu.
Au mai jucat Govlej, Negru, Mormo-

lea, Bogdan Ciucă şi Cotun.
Alin Popescu, antrenor principal Real 
Bradu,, după egalul cu Muscelul 
Câmpulung Elite: „A fost un meci 
echilibrat în care fiecare dintre cele 
două echipe putea să încline balanta 
în favoarea ei. Partida a fost mai greu 
de gestionat în momentul când am 
rămas în inferioritate numerică. Din 
păcate  este a treia confruntare când 
conducem acasă şi nu ne impunem, 
avem de învăţat şi trebuie să anal-
izăm acest aspect. Un singur lucru 
le cer şi le voi cere mereu, vreau să 
jucăm fotbal, să avem atitudine, curaj 
şi ambiţie”.

A fost penultima etapă din acest an, 
iar în clasamentul provizoriu Real 
Bradu se situează pe poziţia a treia cu 
18 puncte, însă mai este de jucat par-
tida dintre Flacăra Moreni şi Unirea 
Bascov. 
Ultimul meci al echipei se va dispu-

ta pe 3 decembrie, cu CS Dinamo 
Bucureşti.
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Cei care își împrumută mașina vor trebui să dea informații despre identi-
tatea șoferului nu doar la solicitarea Poliției Rutiere, așa cum este acum, 
ci și Poliției Locale, potrivit unui proiect de lege adoptat marți,8 noiem-

brie 2022 de deputați și care merge la promulgare la președinte.
„La solicitarea Poliţiei Rutiere sau a Poliţiei Locale, proprietarul sau 
deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, 
în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale per-
soanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile 
publice. Poliţia Locală poate solicita aceste date de identificare numai în 
legătură cu exercitarea competenţelor în domeniul circulaţiei pe drumu-

rile publice”, se arată în proiect. 
Astfel, dacă polițiștii locali găseau o mașină parcată ilegal, lăsau o sim-

plă înștiințare pentru șofer, care o putea ignora fără a fi amendat, singurii 
care puteau solicita documente și puteau da amenzi fiind polițiștii de la 
Rutieră. 
Cei care refuză să comunice datele solicitate de Poliția Locală riscă 
amenzi de la 1305 la 2900 lei.

Poliția Locală, puteri sporite: 
Poate cere proprietarului unei 

mașini datele celui căruia 
i-a împrumutat-o și poate da 
amenzi în cazul refuzului de a 

comunica aceste date.

Liga 3. Real Bradu – locul 3 în clasament
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Pe 23 noiembrie , la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din 
Bradu, s-a desfășurat Cercul pedagogic al profesorilor de Istorie, 
zona Pitești - Sud, sub coordonarea prof. Visan Elena Roxana.

Programul Cercului a constat în:
- Integrarea elementelor de istorie locală în predarea Istoriei
- Prezentare PPT curs opțional: “Istorie locală - Comuna Bradu, ju-

dețul Argeș”
- Secvențe de lecție filmate din cadrul cursului opțional
- Montaj realizat de către elevii clasei a V-a, cu privire la comunitatea 
locală Bradu
- Program artistic desfășurat de copii: cântece patriotice intrepretate 
de elevi și un program de gimnastică ritmică prezentat de fetițele de 
la “Gymnastic Star”: Ionete Teodora și Zanfir Alexia.
- Activități dedicate Holocaustului în viziunea TOLI.
- Anunțuri I.S.J. Argeș.
“Mulțumim tuturor cadrelor didactice, dar și copiilor, pentru par-
ticipare și implicare! Multumim, Alexandra Ioana Vizitiu , elevă în 
clasa a VIII-a, pentru minunatul program realizat!”, transmite direc-

torul școlii, Cristina Voicu.
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Cerc pedagogic al profesorilor de istorie la 
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” din Bradu

Echipele de fotbal 
masculin și feminin 

ale Școlii Gimnaziale 
”Mihai Eminescu” 

din Bradu, pe podium 
la Cupa ISF 

Pe 15 noiembrie, la Baza Sportivă Bradu 
s-a desfășurat competiția sportivă din cad-

rul ONSS - ISF, fotbal masculin și fotbal 
feminin U14, etapa pe centre de locali-
tăți Pitești - împrejurimi. „ONSȘ FOT-

BAL-CUPA ISF” la fotbal pe teren redus 
este o competiție organizată de Federația 
Română de Fotbal în colaborare cu Minis-

terul Educației (M.E.) ca parte integrantă a 
programului Olimpiada Națională a Spor-
tului Școlar - Fotbal. Competiţiile se adre-

sează atât echipelor de băieţi, cât şi celor 

de fete şi sunt organizate, cu faza pe şcoală, 
pe localitate, pe județ, zonală şi naţională.
Au participat echipe din următoarele 
școli:
- Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” 
Bradu
- Școala Gimnazială “Virgil Calotescu” 
Bascov
- Școala Gimnazială “Marin Braniște” 
Suseni
- Școala Gimnazială “D. Rădulescu” Oarja
- Școala Gimnazială Merișani
- Școala Gimnazială “Gheorghe I.I.C. Bră-

tianu” Rătești
Echipa școlii din Bradu a fost coordonată 
de prof. Sandu Marin.
Clasament - fotbal masculin:
Locul I : Bascov
Locul II: Bradu
Clasament - fotbal feminin:
Locul I: Oarja
Locul II: Bradu


