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Din ianuarie începe colectarea deșeurilor din sticlă 

Anul 2022 se 
încheie cu multe 
realizări pentru 

administrația 
locală din Bradu! 

Localitatea 
se află într-o 

continuă 
modernizare!

Patinoarul din 
Bradu, inaugurat 
de Moș Nicolae. 

Intrarea este 
gratuită!

Fetele de la 
Gymnastic Star 
vor reprezenta 

cu cinste 
comuna Bradu 

la Viena
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Cea mai frumoasă sărbătoare creștină ne 
adună pe toți în jurul mesei de Crăciun. 
Este un îndemn la bucurie și fapte bune. 

Nașterea Domnului este prilej de fericire și 
trăire spirituală pentru fiecare din noi, un 
moment în care reflectăm asupra valorilor 
tradiționale care ne definesc ca națiune.

Bucuria și sfințenia acestor zile minunate 
de iarnă, în care răsună ecoul colindelor și 

urărilor de bine, să aducă spiritul 
sărbătorii prin pace și emoţia Nașterii 

Domnului prin dragoste.

Vă doresc sănătate, gândurile bune și 
curate să vă însoțească pretutindeni, 

fericirea și succesul să vă fie 
mereu alături. 

Sărbători 
binecuvântate alături de 

cei dragi!
Un An Nou mai bun și mai 

frumos!

Primar Dan Stroe

Dragi locuitori ai 
comunei Bradu,

De le începutul anului viitor 

începe colectarea deșeu-

rilor din sticlă din poartă în 
poartă. În vederea colectării 

corespunzătoare, toate aceste 
deșeuri din sticlă (sticle, 

pahare, borcane etc) vor fi 
depozitate în sac, care vor fi 

amplasați în fața porții, la 
loc vizibil, fără a obstrucțio-

na accesul pe domeniul 

public.



Anul 2022 se încheie cu multe 
realizări pentru administrația 

locală din Bradu! Localitatea se 
află într-o continuă modernizare! 
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Localitatea Bradu se dezvoltă an de an, bunăstarea locuitorilor fiind 
o prioritate pentru primarul Dan Stroe. În acest an au fost realizate 
numeroase investiții de infrastructură, și după o absență de 20 de 
ani, a fost reintrodusă linia 12, transportul public local efectuându-se 
cu autobuze în condiții civilizate, iar stațiile au fost reamanajate cu 
alveole. Tot în acest an a fost deschisă Creșa din Geamăna, una dintre 
cele mai moderne unități de profil din județul Argeș.

Investiții realizate în acest an în localitate:
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții - asfaltare 
bandă de circulație stânga pe strada Buna Vestire 0+000 km 1+267
- Extindere iluminat public - iluminat pietonal parc și alei parc situat pe 
strada Lacului (zona Ilma) 
-Proiectare și execuție lucrări de modernizare a străzii Fântânii
- Lucrări de alimentare cu energie electrică a stației de pompare de pe 
strada Labirintului
- Lucrări de reparații curente la stațiile de oprire pentru mijloacele de 
transport în comun
- Lucrări de reparații curente - vopsitorie balustrade lacuri pe domeniul 
public
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră cu 
apă pe strada Heleșteului  
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 
strada Dafinului 
- Proiectare si execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 
strada Murului
-Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 
strada Arinului 
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 
strada Morocești 
- Servicii de proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare 
menajeră pe strada Arinului 
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe 
teren aparținând domeniului public, paralel cu strada Labirintului 
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe 
strada Morocești - drum lateral
- Amenajare alveole oprire autobuze pe strada Principală
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 
strada Cimitirului
- Servicii de proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare 
menajeră pe strada Aleea Neajlov
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 
strada Cornului - drum lateral 1
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 
strada Lăcrămioarelor - drum lateral
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea alimentare cu apă pe 

strada Cornului - drum lateral 2
- Mobiler pentru dotare creșă 
- Contract execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe stra-
da Lăcrămioarelor - drum lateral
- Contract execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe stra-
da Cornului - drum lateral 1
- Proiectare și execuție lucrări  pentru obiectivul de investiții- canalizare 
pluvială strada Principală dreapta, între Valea Geamăna și pasarela DN 65B
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe 
strada Cimitirului - drum lateral
- Proiectare și execuție lucrări de canalizare pluvială racord strada Lili-
acului - strada Târgului
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe 
strada Cornului - drum lateral 2
- Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții-extindere rețea canaliza-
re menajeră pe strada Morocești
- Lucrări pentru obiectivul de investiții - modernizare-eficientizare sistem 
iluminat public 
- Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul de investiții - platforme 
betonate trotuar strada Principală
- Proiectare și execuție lucrări de construire podeț pe strada Rafinăriei 
- Proiectare și execuție lucrări - canalizare pluvială strada Principală, în-
tre strada Aleea Neajlov și strada Buna Vestire
- Proiectare și execuție lucrări de canalizare pluvială pe strada Livezilor
- Contract execuție lucrări de extindere rețea iluminat public pe strada 
Bucium 
- Contract execuție lucrări de extindere rețea iluminat public pe strada 
Rafinăriei 
- Contract  execuție lucrări de extindere rețea iluminat public pe strada 
Principală zona 169a-169s
- Reparații curente refacere terasament drumuri agricole
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții  - canalizare 
pluvială între strada Tăbăcăriei și Valea Geamăna
- Lucrări de extindere iluminat public pietonal parc și alei lac strada Buna 
Vestire
- Proiectare și execuție lucrări  de canalizare menajeră pe strada Labir-
intului
- Proiectare și execuție lucrări de construire canalizare pluvială pe strada 
Târgului
- Proiectare și execuție lucrări de canalizare menajeră pe strada Colum-
bofililor
- Proiectare și execuție lucrări  pentru obiectivul de investiții - extindere 
alimentare cu apă pe strada Morocești
- Proiectare și execuție lucrări - amenajare trotuar în jurul lacului
- Proiectare și execuție lucrări - extindere alimentare cu apă pe strada 
Sunătoarei 
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- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții asfaltare 
strada Lacului
- Proiectare și execuție lucrări modernizare drum local strada Petuniilor
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe 
strada Duzilor 
- Proiectare și execuție lucrări  de canalizare menajeră pe strada Arinului
- Proiectare și execuție lucrări de extindere rețea canalizare menajeră pe 
strada Gladiolei
- Lucrări de branșare la rețeaua națională de energie electrică a forjului și 
a fântânii din zona Ilma.

De asemenea, în acest an comuna Bradu a primit 
finanțarea cu 30.000.000 lei în cadrul Programului 
Anghel Saligny pentru următoarele obiective:
Modernizare străzi și drumuri locale (canalizare pluvială+asfaltare): 
Frasinului, Mesteacănului, Fragilor, Rozelor, Aleea Rozelor, Busuioc, 
Aleea Busuioc, Crivăț, Gutuiului, Azur, Daliei, Matei Gabriel, Nucului.
Canalizare pluvială pe strada Valea Geamăna și modernizare strada Valea 
Geamăna:
-Amenajare curs apă—canal pluvial cu tuburi 1500-2500
-Introducerea utilităților pe partea dreaptă a cursului de apă în aval
-Lărgirea străzii și amenajarea cu trotuare a străzii
-Asfaltarea străzii.

”Pentru acest proiect deja a fost desemnat câștigătorul licitației, urmând 
a se semna contractul de finanțare, iar cel cu modernizarea celor 14 
străzi se află în faza de depunere a ofertelor tehnico-financiare.
Prin Planul Național de Redresare și Reziliență-Apelul de proiecte 
PNNR/2022/C10-FONDUL LOCAL au fost aprobate proiectele priv-
ind ”Achiziția de microbuz nepoluant” în valoare de 1.757.403,90 lei și 
”Modernizare și extindere sistem de monitorizare și supraveghere video 
a spațiului public în comuna Bradu”, în valoare de 438.003,63 lei.
În ce privește transportul public local, în acest an, de la 1 septembrie, 
după o absență de 20 de ani, a fost reintrodusă linia 12, transportul pub-
lic local efectuându-se cu autobuze în condiții civilizate, iar stațiile au 
fost reamanajate cu alveole.
Referitor la partea de mediu, vă pot informa că spaţiile verzi au fost în 

atenţia mea încercând menţinerea celor existente şi extinderea acestora 
în locurile posibile.
Salubrizarea comunei se face conform prevederilor legale, în condiţiile 
în care suntem asociaţi la un ADI zonal, colectarea deşeurilor făcân-
du-se în fiecare zi de miercuri și de joi din prima și a treia săptămână.
Nu am avut probleme în ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaţiilor au-
torităţii locale privind protejarea mediului înconjurător”, transmite pri-
marul Dan Stroe.

Starea socială
-Protecţie socială/stare civilă;
-Învăţământ;
-Cultură/sport, sănătate, culte.

Realizarea ansamblului de măsuri care vizează protecţia socială prin 
programe, servicii de protejare a persoanelor, grupurilor sociale 
aflate în dificultate şi a celorlalte măsuri menite să îmbunătăţeas-

că această categorie de persoane, este urmărită şi implementată de 
către persoanele angajate în cadrul compartimentului de asistenţă 
socială şi secretariat, prin stricta colaborare cu primarul comunei.

”În ceea ce privește învățământul, și în acest an s-a investit mult, 
acordându-se o atenție deosebită asigurării condițiilor materiale pentru 
desfăsurarea unei act didactic cât mai performant, inclusiv prin acordar-
ea de burse școlare și acordarea de stimulente elevilor care s-au înscris 
și urmează cursurile în cadrul școlilor din comună.
Un real succes l-am avut la învățământul preșcolar, unde avem 119 copii 
la grădinița cu program prelungit, față de de anul 2017, 82 de copii la 
cea cu program normal, precum și 218 elevi în clasele I-VIII.
În cursul acestui an a fost deschisă Creșa din Geamăna, una dintre cele 
mai moderne unități de profil din județul Argeș, fiind dotată cu mobilier 
și echipamente educaționale la standarde europene. Aici sunt îngrijiți 40 
de copii, care învață și se joacă în siguranță și liniște.
În plan sportiv, pot evidenția succesele repurtate de secțiile de fotbal și 
gimnastică sportivă din cadrul Clubului Sportiv Real Bradu. Echipa de 
fotbal a promovat în Liga a 3-a, iar fetițele de la gimnastică au câștigat 
nenumarate medalii la competițiile naționale la care au participat”, mai 
declară primarul Dan Stroe.
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Fetele de la Gymnastic Star vor reprezenta 
cu cinste comuna Bradu la Viena

În perioada 1 – 2 decembrie,  Gymnastic 
Star a participat la D’AOR GRAND PRIX, 
cea mai așteptată și prestigioasă competiție 
din Romania. Fetele din Bradu au participat 
cu 26 de coregrafii la categoriile: gimnastică 
acrobatică, acro dance, gimnastică ritmică, 
contorsionism, dans sportiv, contemporan, 
etno stilizat, caracter, fantezie, tematic, open. 
Exceptând două coregrafii, toate fetele au 
fost pe podium, obținând rezultate excepțio-

nale, cu un punctaj foarte bun. ”Am obținut 
locul 1 la dans sportiv cu gimnastică acrobat-
ică la grupa fetelor de la avansați, locul 2 la 
etno stilizat și locul 2 la open- gimnastică ac-
robatică- dans tribal. Sportiva Marinac Delia 
a obținut Trofeul pentru cel mai bun solo la 
categoria amatori, sportivele Ionete Teodora 
și Iconaru Delia au obținut Trofeul pentru cel 
mai bun duo tematic pe melodia lui Vescan - 
Iartă- mă lume, având o evoluție foarte bună. 
Sportiva Ionete Teodora a participat la cate-
goria profesioniști obținand Trofeul pentru 
cel mai bun solo pe melodia Paulei Seling – 

Neuitare, cu un punctaj de 9,87. De asemenea, 
fetele noastre  s- au calificat la cea mai presti-
gioasă competitive din lume, la Viena. 
Per total, cred că a fost cel mai bun an al nos-
tru, rezultatele și evoluția fetelor sunt peste 
așteptări. Toate fetele care au obținut Trofeele 
au avut coregrafiile făcute de mine, s- a muncit 
asiduu, la foc automat, nu am avut pauză, nu 
am avut vacanță, doar muncă, multă muncă. 
Menționez faptul că fetele au fost premiate în 
cadrul competiției de către domnul primar al 
orașului Bușteni, fiind prezent la gală și pre-
miere.
Să fii pe scenă premiat ca și coregraf și in-
structor alături de cei mai buni din Romania 
este fabulos.
Colegul meu, Daniel Ionescu, a avut rezultate 
foarte bune la coregrafiile de la grup, în mod 
special la Show Review, iar eu la categoriile 
solo și duo, unde am obținut Trofeu.
Este o muncă în echipă, o colaborare extrem 
de bună, o plăcere să lucrezi cu copii atat de 
muncitori. Să nu uităm de cei care sunt alături 

de noi și ne sprijină, mulțumim domnului pri-
mar Dan Stroe, Clubului Sportiv Real Bradu 
și in mod special părinților care sunt în perma-
nență alături de noi.
Poate că de multe ori omit, însă mulțumesc 
din suflet părinților care sunt alături de noi la 
fiecare competiție, ne ajută cu costumele, cu 
machiajul, cu coafura, suntem o echipă. Nu 
există o persoană, este doar o echipă, unită, 
sudată, care plange și se bucură împreună. 
Care susține și încurajează când nu mai avem 
forță și totuși continuăm.
Ce este instructorul, persoana dură care vrea 
coregrafii foarte bune, care schimbă un el-
ement și în ultimul moment  care are grijă 
să apari impecabil pe scenă, care iese la ora 
22:00 din sală, care nu are concediu, care ține 
copilul în brațe și îl incurajează când greșește, 
care în același timp îi arată greșeala și fap-
tul că pentru un vârf neținut drept a trecut pe 
langă podium, care înțelege că poți avea o zi 
bună sau o zi prostă, dar trebuie să mai aștepți 
încă un an pentru o șansă la calificare, care 
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”IaȘi Dansează” 2022- festival de dans 
dedicat exclusiv profesioniștilor, antreno-

ri, balerini, profesori de dans. Cele două 
echipe de la gimnastică ale Clubului Sport-
iv Real Bradu (grupa de avansați) și dans 
sportiv (grupa de avansați) au participat 
în perioada 25- 27.11.2022 la Festivalul de 
dans organizat de Ministerul Familiei, Ti-
neretului și Egalității de Șanse și Primăria 
Iași cu 9 coregrafii, 5 în comun și 3 doar de 
gimnastică la categoriile: show review, car-

acter, burlesque, dans sportiv, contempo-

ran, open, etno stilizat, gimnastică acrobat-
ică, acro dance.
„Au obținut locul 1 la show review și surpriza 
a venit din partea fetelor de la Gymnastic Star, 
care cu toate că au fost cele mai mici ,cu mult 
față de ceilalți concurenți, toți profesioniști, 
au obținut la coregrafii două locuri 1 și un loc 
2, având un punctaj mult mai mare decât alți 
concurenți profesioniști.
Trebuie menționat faptul că președintele 
juriului a fost un arbitru federal din cadrul 
Federației de Gimnastică, fostă gimnastă de 
performanță. Surpriza a venit din partea or-
ganizatorului care le-a felicitat evoluția, fiind 
invitate speciale în anul 2023 la următoarea 
ediție a festivalului. Bravo, fetelor!”, transmite 
Cristina Ionete, coordonator al secției de gim-
nastică și director al Căminului Cultural Bradu.

stă 10 ore pe zi la un concurs în picioare după 
fiecare coregrafie, care evoluează pe scenă, 
care aleargă din spatele scenei în fața scenei, 
în funcție de cum dorește sportivul să te vadă, 
să te simtă, care ia emoțiile sportivului prin 
scuturarea mânuțelor, care se bucură și se în-
tristează alături de ele.
Iar sportivul este omulețul, care atunci când 
ceilalți copii se joacă, el se antrenează, care 
nu are vacanță, care nu are timp liber, care de 
la școală fuge la sala de antrenament, care are 
mânuțele pline de bătături, care are vânătăi pe 
picioare, care plânge când nu îi ies salturile 
și se bucură când reușeste, care participă din 
competiție în competitie, care în spatele unui 
număr de 2- 3 minute are o oră de machiaj, 
coafat,  schimbat, care schimbă 10 costume și 
machiaje plus coafura la fiecare competiție. 
Iar părinții sunt cei care ne susțin, care sunt 
alături de copii, care înțeleg munca copiilor, 
care aleargă de la un sportiv la altul să îl ajute 
cu machiajul, cu costumele, cu coafura, care 
filmează coregrafiile, care aleargă din vestiare 

în sala de concurs și înapoi și inainte, după 
fiecare număr.
Ca atare, asta este o echipă, toată lumea 
muncește umăr la umăr, sprijină și ajută.
Vă mulțumesc tuturor, oameni minunați, aveți 
tot respectul meu!
Iar vouă, minuni frumoase și talentate, vă do-
resc să reprezentați la  Viena comuna Bradu 
cu cinste, să  nu uitați niciodată de unde ați 
plecat și inspirație și putere de muncă pentru 
a crea cele mai inovative și speciale coregrafii, 
așa cum am avut acum.
Doamne ajută să reușim!
Noi - Gymnastic Star și Star Dans Sportiv - 
vă dorim din suflet Sărbători Binecuvântate 
alături de cei dragi și să ne fiți în continuare 
alături, știm că ne urmăriți și că vă bucurați 
de premiile impresionante obținute!”, este 
mesajul emoționat transmis de Cristina Ionete, 
, coordonator al secției de gimnastică și director 
al Căminului Cultural Bradu.
Ionete Teodora și Iconaru Delia au obținut 
bursă de studiu în Viena 

Echipele de 
gimnastică ale 

Clubului Sportiv 
Real Bradu, 

pe podium la 
festivalul ”IaȘi 

Dansează” 2022
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Lucrările copiilor de la 
secția de pictură din cadrul 
Căminului Cultural Bradu 
au fost premiate și expuse 
la Biblioteca Județeană din 
Pitești. Picturile micuților 

talentați au reprezentat 
localitatea cu cinste, iar 
Maria Ariana Alexe a 

obținut locul 1 la Concur-
sul Internațional de pictură. 

Sportivii secţiei de judo de la Clubul Sport-
iv Real Bradu au fost prezenţi la competiţia 
”Cupa Viitorul”, ce a avut loc în Călineşti. 
La concurs au luat startul aproximativ 230 
de judoka de la 15 cluburi.
La categoria de vârsta 2010-2011s-au evi-
denţiat Eduard Tănase(aur) şi Denis Militaru 
(bronz). Darius Trandafir s-a clasat pe poziţia 
a cincea.
La categoria de vârstă 2012-2013 Nico-
lo Manolache a obţinut bronzul, iar Andrei 
Grigoraş s-a clasat pe locul 5.
La categoria de vârstă 2014-2015 CS Real 
Bradu a obținut două medalii de bronz, prin 
Cristian Ştefan şi Ema Andrei.
O medalie de bronz şi o clasare pe locul 5 s-a 
obţinut şi la 2016-2017 prin Andrei Stroe, re-
spectiv Ştefan Militaru.
Antrenorul coordonator al secţiei de judo de 
la Real Bradu este Simona Popa.
Activitatea acestei secţii din cadrul clubului 
este sprijinită de Primăria şi Consiliul Local 
din Bradu, de altfel ca și celelalte sporturi 
care se desfășoară în cadrul Clubului Sportiv 
Real Bradu.

Lucrările secției de 
pictură din Bradu au fost 

expuse la Biblioteca 
Județeană din Pitești

Judoka de la Real Bradu s-au 
evidenţiat la Cupa Viitorul

Secția de canto popular din cadrul 
Căminului Cultural Bradu a partic-

ipat la Festivalul de Colinde ”Florile 
Dalbe”. Îmbrăcați în costum popu-

lar autentic, cu maramă și opinci, 
copiii au mers cu drag la festival. 
La Bradu, păstrăm tradiția, iar cos-

tumul popular este la loc de cinste. 
Portul și tradiția sunt o comoară pe 
care nu ar trebui să o pierdem. 

La începutul lunii decembrie echipa 
Real Bradu a disputat ultimul meci 

din acest an.  Formaţia Real Bradu a 
remizat în deplasare, scor 2-2, cu echi-
pa CS Dinamo Bucureşti, într-un meci 
din etapa a 15-a a Ligii a treia. Goluri-
le echipei pregătite de Alin Popescu au 
fost reuşite de Alexandru Duminică şi 
Georgian Mormolea.
Echipa din Bradu a jucat în formula Io-
nuţ Ciucă - Mitrache, Oprescu, Pislaru, 
Păun - Găleşeanu, Dima, Zamfirescu - 
Duminică, Mormolea, Pirciu, iar pe par-
curs au mai evoluat Mihai, Cotun, Negru, 
Govlej şi Bogdan Ciucă.
Antrenor Alin Popescu : „Un meci con-
trolat de noi până în momentul primirii 
golul 1 .Am căzut pradă din nou lipsei 
de experienţă, dar până la urmă este un 
rezultat echitabil. Consider că elevii meu 
s-au autodepăşit în aceste 15 runde, ţin 
să îi felicit pe această cale!”.
Real Bradu ocupă acum locul al patrulea 
în ierarhie, cu 19 puncte acumulate.

Îmbrăcați în costum 
popular authentic, 

copiii secției de 
canto din Bradu 
au participat la 

Festivalul de Colinde 
”Florile Dalbe”

Fotbal. Liga 3. 
Real Bradu, locul 4 

în clasament



Serviciul Voluntar pentru 
Situații de Urgență Bradu: 
Măsuri pentru încălzirea 

locuințelor cu sobe, 
aparate sau 

mijloace electrice
Având în vedere că temperaturile 
pe timpul nopţii au scăzut, Com-

partimentul Prevenire din cadrul 

Serviciului Voluntar pentru Situ-

ații de Urgență Bradu recomandă 
cetăţenilor care utilizează pentru 
încălzirea locuinţelor sobe, aparate 
sau mijloace electrice de încălzire 
să ia următoarele măsuri specifice 
de prevenire a incendiilor de locu-

inţe sau a intoxicațiilor cu gaze re-

zultate în urma arderii:
1. Asiguraţi verificarea, curăţarea şi 
repararea, dacă este cazul, a coşurilor 
de fum de către o persoană special-
izată;
2. NU folosiţi decât materialul com-
bustibil pentru care a fost destinată 
soba şi evitaţi supraîncărcarea aces-
teia;
3. NU folosiţi soba decât cu uşiţa în-
chisă;
4. Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa 
sobei, în dreptul uşiţei;
5. NU aşezaţi în apropierea sobei sau 
pe aceasta materiale combustibile;
6. Stingeţi focul din sobă înainte de a 
părăsi locuinţa;
7. NU adormiţi niciodată cu soba ap-
rinsă;
8. Verificaţi integritatea aparatelor şi 
mijloacelor de încălzire electrice, iar 
în cazul în care acestea sunt defecte, 
reparaţi-le cu ajutorul unui specialist 
sau cumpăraţi-vă altele noi;
9. NU aşezaţi aparatele de încălzire 
electrice în apropierea materialelor 
combustibile;
10. NU aşezaţi materiale combusti-
bile pe mijloacele de încălzire elec-
trice;
11. Decuplaţi aparatele de încălzire 
electrice înainte de a părăsi locuinţa 
sau de a adormi.
12. NU lăsaţi niciodată copiii nesu-
pravegheaţi cu soba aprinsă ori apa-
ratele de încălzire electrice în funcţi-
une.
  Respectând aceste sfaturi privind 
ocrotirea propriilor gospodării de 
acest dușman care este INCENDIUL 
puteți trăi în liniște, fără grija că viața 
și bunurile materiale agonisite vor fi 
mistuite de flăcări

Șef Compartiment Prevenirea 
Incendiilor

Inspector, Cîrstea Stoicănel-Adrian
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Primăria și Consiliul Local Bradu au premiat 
7 cupluri din localitate la aniversarea a 50 de 
ani de căsătorie. Familiile au primit câte un 
premiu în valoare de 400 de lei fiecare.
Cuplurile premiate sunt: Nae Ioana și Nae Marin; 
Oprea Nicolae și Oprea Aneta; Ghimpu Gheor-
ghe și Ghimpu Nicuța; Costache Ion și Costache 
Marioara; Dumitrescu Marin și Dumitrescu Ele-
na; Dumitru Ioan și Dumitru Lucia; Dinescu 
Paul-Cornel și Dinescu Veronica. 
”Împlinirea a 50 de ani de căsătorie în viața unei 
familii reprezintă un lucru deosebit, motiv pentru 
care consider o datorie morală să premiem per-
soanele vârstnice care au trăit, au muncit și au 
întemeiat o familie în comuna Bradu. Prin acest 
act de prețuire, dovedim respectul nostru pe care 
îl avem pentru aceștia și pe care îl merită din 
plin”, precizează primarul Dan Stroe. 

7 cupluri din Bradu, premiate pentru 
aniversarea a 50 de ani de căsătorie

Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către 
publicul larg a articolelor pirotehnice de divertis-

ment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice 
de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din 
categoria P2, din motive de ordine şi siguranţă pub-

lică, securitate şi pentru protecţia mediului.
Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 
pot fi utilizate doar de persoanele care au împlinit vârsta 
de 16 ani. Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 
şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la 
dispoziţie pe piaţă și utilizate numai de persoanele care 
au împlinit vârsta de 18 ani.
Când este interzis folosirea articolelor pirotehnice
Folosirea articolelor pirotehnice se interzice în ur-
mătoarele situaţii:
- între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autor-
izate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţion-
al sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
- la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locu-
inţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de 
cele cu peste 4 niveluri;
- la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice 
de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a 
combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
- la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de regle-
mentările în vigoare pentru obiectivele chimice/ petro-
chimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de 
incendiu sau explozie;
- în locurile unde există riscul producerii de alunecări de 
teren, avalanşe sau căderi de pietre;
- pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe 
aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de 
persoane;
- la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
Pasionații de efecte pirotehnice, care nu respectă regulile 
privind deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice pot 
fi sancționați cu amenzi  de până la 6.000 de lei.
Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi 
persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, lim-

itele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 
100%. Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin 
folosirea necorespunzătoare scopului declarat a arti-
colelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor 
aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea 
nr. 61 din 1991 pentru sancţionarea  faptelor de încălcare 
a unor norme de convieţuire social, a ordinii şi liniştii 
publice.
Artificiile și petardele te pot băga chiar la pușcărie
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la un an sau cu amendă orice operaţiuni cu articole 
pirotehnice efectuate fără drept. Aceeași pedeapsă este 
prevăzută pentru comercializarea articolelor pirotehnice 
din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit 
vârsta de 18 ani, dar și comercializarea către publicul 
larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de 
către pirotehnicieni.
Poliţiştii locali îi pot amenda pe proprietarii de 
maşini dacă aceştia nu oferă datele şoferilor care 
le conduc autovehiculele

Pe 11 decembrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 
335/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, care dă dreptul polițiștilor locali de a solicita 
proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul  
să comunice acestora, în termenul indicat în cuprinsul 
solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia i-a 
încredinţat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile 
publice. Poliţia Locală poate solicita aceste date de iden-
tificare numai în legătură cu exercitarea competenţelor 
în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.
”Așa cum am precizat și în numărul anterior, amenzile 
sunt destul de drastice în cazul nerespectării acestei 
obligații, cu limite de la un minim de 9 puncte-amendă 
în cazul persoanelor fizice până la limita de 100 punc-
te-amendă în cazul persoanelor juridice. Reamintim că 
un punct-amendă este în valoare de 145 lei”, declară 
Gheorghe Militaru, șef Serviciu Poliția Locală Bradu.

Amenzi pentru persoanele care nu respectă regulile 
privind deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice
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De Sfântul Nicolae, în incinta Bazei Sportive din Bradu, 
primarul Dan Stroe a dat startul magiei sărbătorilor de 
iarnă: aprinderea bradului de Crăciun și inaugurarea pa-

tinoarului. Cum patinajul pe gheaţă este unul dintre cele 
mai îndrăgite sporturi de iarnă de către copii, pationoarul 
din Bradu a devenit neîncăpător imediat după deschidere.
Intrarea este gratuită, patinoarul fiind deschis zilnic până în 
data de 8 ianuarie 2023 şi va funcționa după următorul pro-
gram:
– de luni până joi și duminică, între orele 10.00 – 20.00;
– vineri și sâmbătă de la ora 10.00 până la ora 22.00.
Si pentru că deschiderea patinoarului a avut loc de Moş Nico-
lae, cei mici au primit în dar bomboane, prăjituri şi mere din 
partea administraţiei locale.
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Patinoarul din Bradu, inaugurat de 
Moș Nicolae. Intrarea este gratuită!

Zeci de copii îmbrăcaţi în 
costume naţionale au venit la 
Primăria Bradu cu colindul. 
Au cântat cu bucurie şi cu su-

fletul  şi au arătat că obiceiu-

rile, tradiţiile, colindele noas-

tre minunate se transmit din 

generaţie în generaţie pentru 
păstrarea identităţii naţionale. 
Micii colindători au fost prim-

iţi cu bucurie de primarul Dan 

Stroe și viceprimarul Gheoghe 
Negoi, care i-a întâmpinat cu 
portocale, covrigi şi dulciuri.
Ca în fiecare an, toți copiii de 
la creșă, grădinițe și școlile din 
Bradu au primit daruri de Săr-
bători de la administrația locală, 
condusă de primarul Dan Stroe. 
Peste 600 de pachete au fost 
oferite copiilor de cadrele didac-
tice chiar înainte de Crăciun.

Au venit colindătorii la Primărie.
Peste 600 de pachete au fost dăruite 

de Sărbători copiilor din Bradu


