
Acum exact 100 de ani se înf\ptuia
Unirea Bucovinei cu România. Urmând
declara]iei Sfatului ]\rii de la Chi[in\u din
27 Martie 1918, prin care se proclama
Unirea Basarabiei cu România, Mo]iunea
adoptat\ de Congresul Na]ional al Bucovinei
f\cea al doilea pas pe calea realiz\rii Marii

Uniri, care avea s\ se împlineasc\ la Alba
Iulia, la 1 Decembrie 1918.
Anivers\m un veac de la cea mai important\
realizare a românilor: înf\ptuirea unit\]ii
na]ionale. Elitele intelectuale [i politice ale
începutului de secol al XX-lea  ne impre-
sioneaz\ prin exemplul lor de viziune, anga-
jament [i jertf\. Este vorba despre suveranii
României, de prim-mini[tri, de politicienii
Regatului României, ori de cei din
Transilvania, Basarabia sau Bucovina. Este
vorba despre oameni de [tiin]\ [i cultur\,
dup\ cum este vorba despre eminen]i
p\stori ai spiritualit\]ii poporului român.

(urmare ^n pagina a 2-a)

01 Decembrie 1918 – 
01 Decembrie 2018

100 de ani de la
Marea Unire!

100 de ani de la
Marea Unire,
marca]i cum se
cuvine la R\cari

PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI  
{I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a

Fiecare edi]ie poate s\ fie accesat\ [i online pe adresa: www.primariaracari.roAn X, nr. 77, 2018

„Marea Unire - 
Un crez, un ideal 
și o simțire” 

“Mai presus de tihna noastr\ st\ datoria
sfânt\ de a ap\ra fiin]a şi neatârnarea
]\rii noastre.” – Ştefan cel Mare
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Ei au r\mas cu to]ii în memoria

na]iunii pentru c\ au urm\rit cu tenaci-
tate realizarea proiectelor [i aspira]iilor
na]ionale. Rostite de la tribunele Unirii,
cuvintele f\uritorilor Statului na]ional nu
ne explic\ doar cum a fost posibil\ între-
girea României, ci ne transmit, peste ani,
un patrimoniu de idei [i valori care î[i
p\streaz\ ne[tirbit\ actualitatea.

N\zuin]a împlinirii unit\]ii na]ionale a fost,
totodat\, [i expresia unor valori civice,
întrunind adeziunea tuturor segmentelor 
societ\]ii, nu doar a elitelor.
Prin toate acestea, Marea Unire a fost [i
este mai mult decât momentul definitoriu al
unui popor care î[i reg\sea, democratic,
cadrul statal natural.

Într-un moment de criz\ a rela]iilor 
interna]ionale, România, cu sprijinul alia]ilor
s\i, a fost parte a solu]iei [i nu a problemei.
Pe 01 decembrie 1918, Iuliu Maniu se 
întreba, la Alba Iulia, ce ar putea face 
genera]ia sa pentru a se ridica la în\l]imea
îndeplinirii unui asemenea ideal.

Ast\zi, întrebarea la care trebuie
s\ r\spund\ politicienii, indiferent de
partid sau doctrin\, este dac\ vor 
continua s\ promit\ mult [i s\ livreze
pu]in sau dac\ vor avea curajul [i
responsabilitatea de a pune bazele
dezvolt\rii României în cel de-al doilea
centenar.

Centenarul nu este numai un prilej
de a ne întoarce privirea spre trecut [i
de a ne onora istoria. Este, în egal\
m\sur\, [i un moment de reflec]ie, în
care s\ ne întreb\m, cu toat\ onesti-
tatea, dac\ ne-am revendicat locul pe
care îl merit\m în rândul ]\rilor lumii.
Mergem ast\zi în direc]ia corect\ sau
ne afl\m pe un drum gre[it, care ne
va duce în cu totul alt\ parte decât
unde vrem s\ ajungem, ca na]iune?
Aniversarea celor 100 de ani ai ]\rii
noastre ne g\se[te la o r\scruce pen-
tru destinul României în urm\torul
centenar.

Secolul pe care l-am parcurs nu a fost
deloc u[or, dar în ultimele lui decenii am
reu[it s\ progres\m. Tr\im într-o societate
liber\, cu institu]ii stabile, [i ne leag\ un
amplu parteneriat strategic de cea mai 
puternic\ democra]ie a lumii, Statele Unite
ale Americii.

Celebr\m Centenarul într-o perioad\
tumultoas\ pentru societatea româneasc\,
iar unele abord\ri populiste, demagogice [i
manipulatorii au sem\nat discordie [i au
afectat unitatea care ar fi trebuit s\
caracterizeze modul în care s\rb\torim
împlinirea unui vis de veacuri.
Spiritul na]iunii este îns\ viu [i s-a manifes-
tat în sus]inerea f\r\ echivoc pe care
cet\]enii au ar\tat-o în fa]a oric\ror încerc\ri
de a pune în pericol principiile [i valorile care
au stat [i la baza Marii Uniri de acum 100
de ani.

A fi român echivaleaz\ acum cu a fi
european, iar acest lucru înseamn\ mult mai
mult decât semnifica]ia istoric\ sau 

geografic\ a termenului. Înseamn\ a fi parte
a unei comunit\]i de valori care pre]uie[te
libertatea, solidaritatea, respectarea dem-
nit\]ii umane, democra]ia [i în care
domne[te necondi]ionat statul de drept.
Sunt lucruri care fac parte din fibra na]ional\
[i nimeni, sub nicio form\, nu are dreptul de
a le contesta.

Dac\, ast\zi, clasa politic\ dore[te s\ fie
evocat\ atunci când, peste ani, se va vorbi
despre România la Centenarul Marii Uniri,
atunci va trebui s\-[i asume proiecte funda-
mentale [i s\ ating\ acele obiective care
corespund cu adev\rat a[tept\rilor
cet\]enilor no[tri.   

Dac\ Mihai Viteazul, marele domnitor, a
reuşit vremelnic s\ adune sub sceptrul s\u
cele trei provincii româneşti: }ara
Româneasc\, Moldova şi Ardealul, cei care
au f\cut Marea Unire de la 1918 au reuşit
s\ fac\ acest lucru nu doar pentru ei, ci şi
pentru fiii, nepo]ii sau str\nepo]ii lor. Aşa
cum marele Ştefan spunea în testamentul

s\u: “Moldova nu este a mea şi nici a 
voastr\, ci a urmaşilor urmaşilor voştri” şi cei
care au gândit marele act din 1918 au
facut-o nu pentru ei, ci pentru urmaşii
urmaşilor lor, adic\ pentru noi şi pentru 
genera]iile viitoare.

Acum, la ceas aniversar, nu putem
decât s\ le mul]umim şi s\ încerc\m prin
faptele noastre s\ ducem mai departe 
exemplul lor de patriotism şi de iubire pentru
aceste meleaguri d\ruite de Dumnezeu cu
tot ce este mai frumos pe p\mânt. 

La Alba Iulia, pe 01 Decembrie 1918, a
avut loc Marea Adunare Na]ional\, iar
Comitetul organizatoric adresa urm\torul
apel: „Fra]i români, locul cel mai istoric al
neamului v\ aşteapt\ cu bra]ele deschise,
veni]i s\-l atinge]i cu pasul vostru, ca s\
sim]i]i fiorul ce l-a mişcat odat\ pe marele
voievod cu nume de arhanghel, pe martirii
Horea, Cloşca şi Crişan, pe craiul mun]ilor
Avram Iancu, şi pe to]i cei care au început şi
lucrat la realizarea Visului de veacuri pe care
noi cei de azi îl vedem ca pe r\s\ritul cel
mai str\lucit al celei mai senine zile a 

neamului românesc.”
Ziua de 01 decembrie 1918 r\mâne

înscris\ în memoria românilor ca ziua Marii
Uniri. „Pe-al nostru steag e scris unire”
r\suna acum un secol acest  ideal al
românilor, un ideal care avea s\ ajute la
crearea unei identit\]i comune. F\r\ a intra
în detalii istorice care s\ arate cauzele sau
contextul acestui eveniment, vom reproduce
câteva idei din discursul regelui Ferdinand I
care anun]a unirea teritorial\ a tuturor
românilor: „Putem privi cu încredere în viitor,
c\ci temeliile sunt puternice, bazate pe 
principii democratice ce sunt o chez\şie 
pentru dezvoltarea fireasc\ a unei vie]i
s\n\toase, ele sunt cimentate prin credin]a
nestr\mutat\ a unui şir întreg de genera]ii,
de apostoli ai idealului na]ional”. Cât se
p\streaz\, oare, din realitatea acestor
cuvinte?

Cum arat\ România în prezent, la 100
de ani de la Marea Unire?
O scurt\ privire aruncat\ asupra eveni-

mentelor României anului 2018 [i a
celei din 1918, ne arat\ c\ bucuria
Centenarului Marii Uniri nu poate fi
deplin\. România nu mai arat\ ca
acum 100 de ani, dup\ Marea Unire.
Dac\ la 1918 şi în to]i anii
premerg\tori înf\ptuirii marelui act,
românii au în]eles cât de important
este s\ fim uni]i, acum, la 100 de ani
de la acel moment, din p\cate, vedem
o Românie tot mai dezbinat\, o
Românie în care este tot mai greu s\
tr\ieşti dac\ nu ştii s\ „te descurci”, o
Românie în care scara valorilor este
într-o pozi]ie nefireasc\, o Românie în
care corup]ia şi ho]ia au ajuns la nivel
de art\, o Românie în care incompe-
ten]a domin\ competen]a, o Românie
în care educa]ia se afl\ cumva în 
postura Cenuş\resei, o Românie în
care munca intereseaz\ din ce în ce
mai pu]in, o Românie în care 
respectul pentru p\rin]i este pe cale

de dispari]ie, o Românie în care fra]ii nu mai
sunt fra]i din cauza unui metru p\trat de
p\mânt sau a unui col] de geam din casa
p\rinteasc\, o Românie tot mai s\rac\ în
oameni pentru c\ mul]i au în]eles c\ viitorul
lor se afl\ pe meleaguri str\ine, dar au
r\mas mai români decât mul]i dintre românii
ce continu\ s\ tr\iasc\ în aceast\ ]ar\. 
Într-un secol de existen]\ statal\, un fapt
extraordinar în zona balcanic\, România a
reu[it s\ î[i distrug\ iremediabil ]\r\nimea [i
satele, s\ î[i alunge câteva milioane de
oameni educa]i peste grani]e [i s\ cultive o
cultur\ a suspiciunii [i neîncrederii 
generalizate.

A trecut un secol şi nu avem înc\ legate
prin autostr\zi provinciile istorice. Iaşiul nu e
legat de Bucureşti, Clujul nu e legat de Iaşi,
Timişoara nu e legat\ de Bucureşti.
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01 Decembrie
1918 – 01

Decembrie 2018

100 de ani
de la Marea

Unire!

(urmare din pagina 4)
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Ultima lun\ a fiec\rui an este înc\rcat\ de
multe evenimente, prin care oraşul nostru îmbrac\
haina de s\rb\toare.

1 Decembrie este Ziua Na]ional\ a României şi
are o însemn\tate special\ în societatea noastr\.

1 Decembrie 1918 - 1 Decembrie 2018  - 100
de ani de la Marea Unire, aceast\ zi marcând un
eveniment istoric foarte important: Unirea
Transilvaniei cu România, în anul 1918.

În aceast\ zi, 1 Decembrie 2018, locuitorii
oraşului R\cari au s\rb\torit al\turi de autoritatea
local\, reprezentan]i ai institu]iilor statului,
reprezenta]i ai bisericii, cadre didactice şi câteva
sute de elevi ai  Liceului Teoretic “Ion Ghica”
R\cari, aducând un omagiu eroilor neamului şi
purtând cu mândrie imensul drapel tricolor, în
lungime de 100 m, pe traseul de acum cunoscut.

Într-o zi de decembrie, în care şi soarele a fost
al\turi de noi, dup\ desf\şurarea unui mic program
artistic la Monumentul eroilor r\c\reni, în ritmul
fanfarei militare, sute de copii au pornit în marşul
tricolorului, citind pe fa]a lor bucuria şi mândria de
a fi român. Ziua s-a încheiat cu un simpozion
desf\şurat la Sala de festivit\]i a Liceului Teoretic
“Ion Ghica” R\cari. A fost o zi înc\rcat\ de emo]ie
şi de care foarte mul]i dintre noi, locuitorii oraşului
R\cari, ne vom aminti cu drag peste ani!

Aşa cum se cuvine în an centenar,    domnul
primar a marcat acest moment, 100 de ani de la
Marea Unire, prin acordarea unor plachete oma-
giale persoanelor care   de-a lungul celor 10 ani de
activitate, au contribuit atât la promovarea imaginii
cât şi la dezvoltarea oraşului R\cari, reprezentan]i

ai institu]iilor statului, ai institu]iilor şcolare, agen]i
economici, dar... o surpriz\ pentru care sunt ono-
rat\, a fost nominalizarea mea, în an centenar,
pentru cei 35 de ani de activitate desf\şurat\ în
cadrul Prim\riei ora[ului R\cari.
Mul]umesc pentru aceasta nominalizare şi pentru
faptul c\ într-o zi special\, la împlinirea celor 100

de ani de la Marea
Unire, s\rb\toresc 35 de
ani de activitate în slujba
acestei comunit\]i -
oraşul R\cari.

Ne apropiem de
sfârşitul anului şi, ca în
orice activitate, încerc\m
s\ trecem în revist\
sarcinile r\mase de
îndeplinit în aceast\
scurt\ perioad\, pentru
ca anul ce vine s\ fie un
nou început de drum, cu
drepturi şi obliga]ii noi,
f\r\ ca restan]ele anilor
preceden]i s\ ne
împov\reze. 
Şi anul acesta, obiectivul
principal al autorit\]ii locale a fost acela de a fi în
permanen]\ în mijlocul cet\]enilor, în sprijinul lor
pentru a identifica toate problemele cu care se 
confrunt\, dar în acelaşi timp de a informa îcu
privire la obliga]iile acestora în calitate de con-
tribuabili.

În aceast\ perioad\, aparatul propriu
desf\şoar\ diverse activit\]i precum: colectarea
impozitelor şi taxelor locale, completarea şi
actualizarea a registrelor agricole, dar şi  informarea
popula]iei despre obliga]iile pe care le au privind
gospod\rirea localit\]ii. Astfel, aparatul de speciali-
tate a primarului va identifica zonele unde urmeaz\
a fi luate m\suri pentru înl\turarea 

problemelor cu care se confrunt\ fiecare 
contribuabil. 

Facem apel c\tre fiecare locuitor al oraşului
R\cari ca, în perioada urm\toare, s\ r\spund\ pozi-
tiv solicit\rii autorit\]ii locale, pentru între]inerea
zonelor circulabile din fa]a gospod\riilor prin
îndep\rtarea z\pezii, a sloiurilor de ghea]\ (acolo

unde este cazul), precum şi ^ndeplinirea, în func]ie
de vreme, şi a altor obliga]ii cet\]eneşti din partea
autorit\]ii locale.

Fac aceast\ precizare deoarece este în zadar
orice efort depus, dac\ locuitorii oraşului nu
conştientizeaz\ c\ trebuie s\ îndeplineasc\
obliga]iile impuse de legisla]ia în vigoare privind
gospod\rirea localit\]ii, p\strarea unui mediu mai
curat, men]inerea permanent\ în stare de cur\]enie
a şan]urilor, desfundarea periodic\ a pode]elor.

Anul 2018 se încheie cu noi şi noi dorin]e.
Pentru noi, cei afla]i în slujba dumneavoastr\,
dorin]a de a asigura cât mai multe servicii de cali-
tate, de a realiza o infrastructur\ modern\, de a
asigura  cele mai bune condi]ii pentru desf\şurarea
procesului de înv\]\mânt, de a crea un mediu mai
curat, de continuare a procesului de schimbare a
înf\]iş\rii acestui mic or\şel. Dar, nimic din toate
acestea nu pot fi realizate decât cu sprijinul dum-
neavoastr\, cu sus]inerea şi încrederea pe care o
acorda]i autorit\]ii locale şi, bineîn]eles, cu dorin]a
de a continua şi finaliza împreun\ toate acele
proiecte promovate şi nu numai.

Şi pentru c\ ne afl\m în ultimele zile ale lunii
decembrie, iat\ c\ în oraşul R\cari vin colind\torii!
Urmeaz\ în aceste zile un tur de oraş f\cut de
echipa lui Moş Cr\ciun la fiecare dintre cele 11
unit\]i şcolare din teritoriu, împ\r]irea darurilor şi
ascultarea fiec\rei poezii spuse Moşului. Elevii
şcolilor din oraşul R\cari, mai frumoşi ca oricând,
vin s\ transmit\ din sufletele lor, mul]umirea pentru
condi]iile create pentru desf\şurarea înv\]\mântului
la nivelul oraşului şi sper\m... cu promisiunea c\
vor face totul ca aceste obiective s\ fie transmise
celor care-i vor urma  în condi]ii bune, p\strând tot
ceea ce li s-a asigurat ca pe bunul propriu.

Cu ocazia S\rb\torilor de iarn\, urez locuitorilor
oraşului R\cari, colegilor şi colaboratorilor autorit\]ii
locale, mult\ s\n\tate, fericire, împlinire, via]\
lung\ al\turi de cei dragi şi tradi]ionala urare:
“La mul]i ani!”

nr. 77, 2018

SECRETAR, jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

Centenar, semicentenar, 
gânduri de sfârşit de an... o
fil\ rupt\ din calendarul vie]ii!
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S-a reuşit s\ se
sape la temelia
institu]iilor funda-
mentale pe care le
avem înc\ din vre-
mea lui Cuza, iar
peste 3 milioane de
români sunt pleca]i
la munc\ în
Occident pentru un
trai mai bun.
Câ]i (mai) suntem
în ]ar\? Suntem
mai pu]ini decât
eram dup\ Marea
Unire, când România ajunsese la circa 18
milioane de locuitori. Acest lucru e mai ciu-
dat decât pare: în ace[ti 100 de ani,
popula]ia Marii Britanii a crescut cu 65%,
cea a Statelor Unite s-a m\rit de aproape 
4 ori, iar a Braziliei, de 9 ori.

Ce umbre[te Centenarul Marii Uniri?
Cu siguran]\, clasa politic\ de ast\zi. E sufi-
cient s\ scrii cuvântul „GAF|” în motorul de
c\utare „google” [i rezultatul este... ce
crede]i?        

România, în 100 de ani, a p\strat
teritoriul, dar a pierdut elita. Ştim c\ anul
1918 reprezint\ actul de voin]\ a românilor
de a tr\i în cuprinsul unuia şi aceluiaşi stat,
România, şi acest lucru a fost opera unor
b\rba]i de stat care au crezut în viitorul
României, într-o Europ\ a statelor na]ionale.
Pentru actuala clas\ politic\, organizarea şi
s\rb\torirea Centenarului Marii Uniri s-a
dovedit a fi mult mai dificil\ decât îns\şi
realizarea Unirii.

Cu toate acestea, noi, cei care  iubim
România aşa cum este ea, cu bune şi cu
rele, vom continua s\ muncim pentru ca
aceast\ ]ar\ s\ redevin\ România pe care au
construit-o înaintaşii noştri. 
Este datoria noastr\ şi a genera]iilor viitoare
s\ men]inem aprins\ flac\ra patriotismului
românesc şi s\ nu uit\m de moştenirea pe
care am primit-o de la înaintaşi, „de la robii
cu saricile pline/ de osemintele v\rsate-n
mine”, cum frumos spunea Tudor Arghezi în
al s\u „Testament”.

Totuşi, dincolo de cele mai sus amintite,
în aceast\ zi de mare s\rb\toare na]ional\,
avem obliga]ia moral\ de a ne îndrepta
aten]ia cu respect asupra acelor oameni care
şi-au riscat via]a [i libertatea pentru idealul
românesc. Iar dac\ vorbim despre idealul
românesc [i despre Unire, nu putem s\ nu
evoc\m cu respect [i recuno[tin]\
personalit\]i marcante care au contribuit
direct la înf\ptuirea Marii Uniri din 1918:
regele Ferdinand I Întregitorul, regina Maria,
Ion I. C. Br\tianu, N. Iorga, Vasile Lucaciu,
Vasile Goldi[, Iuliu Maniu, Take Ionescu, Ion
Incule], Alexandru Averescu, Vasile Stroescu,
Alexandru Vaida Voevod, Ştefan Cicio Pop,
Octavian Goga şi mul]i al]ii.

Discursul lui Ferdinand I în momentul
Unirii din 1918 î[i p\streaz\ actualitatea [i
pentru anii ce vor veni. Ast\zi, ne e greu s\
privim cu încredere spre viitor, temeliile se

zdruncin\ prin fiecare decizie politic\, iar
recunoa[terea unor eroi sau a unor modele
este din ce în ce mai dificil\. Cu to]ii ne
dorim ast\zi, la zi aniversar\, asemenea
regelui Ferdinand I, „s\ tr\iasc\ România
mare, puternic\ şi unit\!”
„Ce mai înseamn\ s\ fii român?
La 100 de ani de la naşterea României Mari,

pare c\ “a fi român” nu mai înseamn\ mare
lucru pentru mul]i dintre noi. Ne dorim lucruri
venite din Occident, vacan]e exotice, job-uri
în marile state europene sau în America.
Pare c\ România este pentru unii români o 
“sta]ie de tranzit”, pân\ la finalizarea studiilor
dup\ care o putem “vira spre Occident”, spre
prosperitate … Ce nu-i în ordine aici este
faptul c\ p\reau sau, pur şi simplu, uitau c\
România suntem noi … Dac\ noi, cet\]enii
acestei ]\ri, nu încet\m s\ privim în curtea
vecin\ şi nu începem s\ ne rezolv\m treptat,
dar cu hot\râre, propriile probleme, probabil
c\ peste înc\ 100 de ani, România nu va
mai exista şi ar fi p\cat … P\cat de trecutul
plin de dureri şi frumuse]ea  ]\rii acesteia,
p\cat de faptul c\ renegându-ne ]ara ca pe
un obiect de uz casnic, “cu care nu se mai
poate face nimic”, ne reneg\m pe noi, ne
rupem de r\d\cinile care ne-au sus]inut 100
de ani şi f\r\ ele nu suntem nimic.”
„Sunt mâhnit!

Pentru c\ tr\iesc în ]ara în
care vreau s\ tr\iesc, dar
în care nu îmi permit s\
fac ce îmi doresc. Pentru
c\ onoarea, demnitatea [i
consecven]a p\lesc în fa]a
servilismului, ipocriziei [i
f\]\rniciei. Pentru c\ am
ajuns la 100 de ani de la
Marea Unire s\ ne
întreb\m ce este mai r\u:
s\ avem conduc\tori
semidoc]i [i analfabe]i
func]ionali care s\ ne
reprezinte sau conduc\tori

corup]i, inteligen]i, dar malefici? 
Iar r\spunsul s\ fie unul ironic.
Pentru c\ simt c\ exist\ drepturi, libert\]i,
oportunit\]i [i egalitate de [anse doar pentru
unii, iar pentru restul obliga]ii, restric]ii,
inaccesibilit\]i [i umilin]e.”
Inspirat de  Klaus Werner Iohanis – pre[edin-

tele României, Cristina Mihaela – Bianca,
clasa a XII-a C, Liceul Teoretic „Ion Ghica”
R\cari, Spirea Teodor, Moreni, Student
SNSPA Bucure[ti
Şi atunci ne r\mâne doar s\-l cit\m pe Marin
Preda: „Încotro mergem noi, Niculae?”
La mul]i ani români, la mul]i ani România, la
mul]i ani r\c\reni!

ROMÂNIA, TE IUBESC!

Pân\ data viitoare,
S\ auzim numai de bine!

Al dumneavoastr\,
Marius Florin Carave]eanu,
Primarul ora[ului R\cari
mcaraveteanu@yahoo.com 

01 Decembrie 1918 – 
01 Decembrie 2018

100 de ani de la
Marea Unire!

“Când strig\ cei f\r\ prihan\,
Domnul aude şi-i scap\ din toate
necazurile lor.” Psalmii 34.17
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Cine? ce? unde? când?

Cartier cu cartier

„Omul trebuie s\ se uite la lemn ca la
aur, s\-l doar\ inima când taie un pom,
c\ci fiecare pom e un om”. (Ioan
Grigorescu – Ascult\ şi uit\-te bine)

Vremea mohorât\, frigul şi cea]a nu au
împiedicat cu nimic admnistra]ia de la
R\cari s\-şi  pun\ în aplicare proiectul
„OXIGEN PENTRU GENERA}IILE
VIITOARE!”, ampl\ ac]iune de plantare
puie]i pe traseul R\cari-Ghimpa]i.  La
primele ore ale dimine]ii de sâmb\t\,  la
sediul Prim\riei R\cari  s-au strâns  simpli
cet\]eni, cadre didactice, angaja]i ai
Prim\riei R\cari  şi, nu în ultimul rând,
primarul Marius Carave]eanu şi vicepri-
marul Popa Dumitru unde au avut o

sedin]\ tehnic\ privind ac]iunea de
plantare. Dup\ ce au pus totul la punct,
cu to]ii au plecat pe traseul R\cari-
Ghimpa]i unde a început ac]iunea de
plantare.  400 de puie]i de plop, tei, stejar
şi alte specii  au fost planta]i cu mare
d\rurire de c\tre to]i participan]ii. În para-
lel a avut loc şi o ac]iune de strângere a
deşeurilor.

Aceast\ ini]iativ\ apar]ine  primarului
Marius Carave]eanu reprezintând o  con-
tinuare a activit\]ilor de protejare a mediu-
lui înconjur\tor.   Nu au lipsit pauzele,
prima oprire a fost la C\minul din
Ghimpa]i,  unde ghimp\]enii cu suflet
mare i-au întâmpinat  pe to]i cei care au

participat la ac]iune cu un ceai cald şi
pateuri calde. Gazdele nu au uitat c\
suntem în an Centenar şi au vrut s\
puncteze acest lucru, ceaiul fiind servit în
pahare  pe care era inscrip]ionat\ sigla
Centenarului.  Dup\ o pauz\, s-a pornit
din nou la treab\, fiind planta]i pue]i pân\
la ieşirea din Ghimpa]i.

De ce s-a plantat? Este simplu. Copacii
sunt o surs\ de oxigen, cur\]\ aerul,
absorb monoxidul de carbon, dioxidul de
sulf şi de azot şi refac echilibrul zonei. Un
copac matur produce de-a lungul unui
anotimp o cantitate de oxigen care
echivaleaz\ cu cea inspirat\ de 10 oameni
de-a lungul unui an.

“OXIGEN PENTRU
GENERA}IILE VIITOARE!”, 

un proiect ambi]ios şi 
realizat la R\cari
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În data de 27.11.2018,
ora 16:00 s-au desf\şurat
lucr\rile şedin]ei extraor-
dinare a Consiliului Local, în
sala de şedin]e a Consiliului
Local, la care au participat
15 consilieri şi delega]ii
s\teşti.
Începând cu ora 15,30 s-au
desf\şurat lucr\rile de
analiz\ în cadrul comisiilor de
specialitate a documentelor
prezentate în sus]inerea
ordinei de zi, dup\ care s-a
trecut la desf\şurarea pro-
priu-zis\ a lucr\rilor şedin]ei.

Dup\ intonarea Imnului
Na]ional, în deschiderea
lucr\rilor şedin]ei, domnul
primar propune aprobarea
ordinei de zi, propunere care
se aprob\ în unanimitate de
cei prezen]i. De asemenea,
propune alegerea
preşedintelui de şedin]\.
Domnul Achim Ion propune
preşedinte de şedin]\ pe
domnul Mircea Valentin,
propunere care este
aprobat\ în unanimitate de
cei prezen]i.

Se trece la dezbaterea
proiectelor înscrise pe
ordinea de zi.

1. Proiect de hot\râre
privind rectificarea bugetului
local pe anul 2018.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei contabil
şef, care arat\ c\ se propune
rectificarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul
2018, având în vedere
dep\şirea prevederilor
bugetare previzionate.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
2. Proiect de hot\râre
privind aprobarea nivelului
taxelor şi impozitelor, pentru
anul 2019.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar
care arat\ ca proiectul de
hot\râre propus spre apro-
bare se fundamenteaz\ pe
propunerea ca nivelul
impozitelor şi taxelor locale
s\ r\mân\ la acelaşi nivel ca
în anul 2018, cu men]iunea
ca în cazul modific\rilor

legislative s\ se revin\
asupra hot\rârii luate.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind
acordarea de scutiri, unor
contribuabili persoane fizice.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
4. Proiect de hot\râre privind
aprobarea cererii de finan]are
[i a cheltuielilor aferente
implement\rii proiectului:
„ELABORARE
DOCUMENTA}IEI PENTRU
AUTORIZAREA EXECU}IEI
LUCR|RILOR DE CON-
STRUC}II PRIVIND REABIL-
ITAREA TERMIC| A BLOCULUI
"A", A BLOCULUI "B" ŞI A
BLOCULUI "C".
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar,
care arat\ ca proiectul de
hot\râre este înaintat spre
aprobare, ca urmare a
solicit\rii inform\rii supli-
mentare în faza precontrac-
tual\ pentru proiectul privind
reabilitarea blocurilor A, B, şi
C.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
5. Proiect de hot\râre privind
construirea unui C\min
Cultural în oraşul R\cari, str.
Tudor Vladimirescu, nr 2,
jude]ul Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar,
care arat\ c\ este necesar a
se realiza un C\min cultural
în oraşul R\cari în str. Tudor
Vladimirescu, nr. 2, ^n
spatele fostei S\li de
festivit\]i.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
6. Proiect de hot\râre privind

desfiin]area construc]iei Sal\
de festivit\]i, situat\ în oraşul
R\cari, strada Tudor
Vladimirescu, nr. 2, jude]ul
Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar
care arat\ ca în urma
expertiz\rii cl\dirii existente,
s-a constatat c\ aceasta nu
corespunde din punct de
vedere al rezisten]ei pentru
reabilitare şi extindere
(funda]ie, structur\, calitate
materiale etc), fapt ce
impune desfiin]area acesteia.
Astfel, se propune
desfiin]area cl\dirii numai
dup\ etapa de aprobare a
cererii de finan]are pentru
obiectivul Construire
“Construire C\min Cultural în
oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 2, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”,
care va fi depus în cadrul
Companiei Na]ionale de
Investi]ii.

Dup\ prezentarea f\cut\
de c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot propunerea
care este aprobat\ de 11
consilieri, 4 împotriv\ şi 1
ab]inere.
7. Proiect de hot\râre privind
schimbul/achizi]ionarea,
suprafe]ei de teren situat\ în
oraşul R\cari, str. Tudor
Vladimirescu nr. 4, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar
care arat\ c\ acest proiect
de hot\râre a fost promovat
pentru c\ autoritatea local\
nu dispune de un spa]iu cu
destina]ie C\min cultural în
oraşul R\cari, dar şi în
vederea dezvolt\rii în
perspectiva normelor de
urbanism şi amenajarea
teritoriului prin crearea unui
spa]iu care s\ pun\ în
valoare centrul localit\]ii şi
luând în calcul faptul c\
proprietarul suprafe]ei din
imediata vecin\tate a S\lii
de Festivit\]i şi-a manifestat
inten]ia de a pune în vânzare
sau prin schimb a suprafe]ei
de 1000 mp.

Dup\ prezentarea f\cut\
de c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,

preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat de 11 consilieri,
4 împotriva şi o ab]inere.
8. Proiect de hot\râre privind
aprobarea cotiza]iei oraşului
R\cari, c\tre Asocia]ia de
dezvoltare intercomunitar\,
management integrat al
deşeurilor în jude]ul
Dâmbovi]a, pe anul 2019. 
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului Aurelian
Popa, care prezint\ hot\rârea
Asocia]iei de dezvoltare inter-
comunitar\, management
integrat al deşeurilor în
jude]ul Dâmbovi]a’’ privind
stabilirea cotiza]iei pentru
anul 2019.

Dup\ prezentarea f\cut\
de c\tre domnul Aurelian
Popa şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favora-
bile, preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate. 
9. Proiect de hot\râre
privind aprobarea cuantumu-
lui taxei de habitat cu desti-
na]ie special\ de salubrizare
pentru anul 2019.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului Aurelian
Popa, care prezint\ hot\rârea
Asocia]iei de dezvoltare inter-
comunitar\, management
integrat al deşeurilor în
jude]ul Dâmbovi]a privind
stabilirea taxei de habitat pe
anul 2019.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul Aurelian Popa
şi de c\tre comisiile de spe-
cialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
10. Proiect de hot\râre
privind aprobarea repartiz\rii
unei suprafe]e de 20 mp
pentru amenajarea unui cen-
tru de colectare separate  a
deşeurilor, tip Sta]ie 
SIGUREC CITY, de c\tre Gren
Group prin Total Waste
Management S.R.L. şi S.C.
Supercom S.A.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar,
care prezint\ solicitarea Gren
Group prin Total Waste
Management S.R.L. şi S.C.
Supercom S.A., privind
amplasarea unei Sta]ii
SIGUREC CITY, pentru
colectarea separat\ a
deşeurilor. Se propune
repartizarea suprafe]ei de 20

mp în Aleea Pompierilor, nr.
2A.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate
11. Proiect de hot\râre
privind aprobarea împ\duririi
unei suprafe]e de teren, 
situat\ în satul Ghimpa]i, str.
slt Barbu Petre Marian, (zona
loturi), oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar
care prezint\ propunerea de
împ\durire a unei suprafe]e
în zona loturi Ghimpa]i, prin
voluntariat şi sponsoriz\ri
pentru puietul ce urmeaz\ a
fi plantat, şi pentru care
propune denumirea P\durea
paraşutiştilor, în memoria
eroului slt Barbu Petre
Marian.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate
12. Proiect de hot\râre
privind aprobarea structurii
re]elei şcolare de pe teritoriul
oraşului R\cari, pentru anul
şcolar 2019-2020.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar
care arat\ c\ structura
şcolar\ va fi aceeaşi ca în
anul şcolar 2018-2019.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate
13. Diverse. La punctul
Diverse, s-au  discutat prob-
leme cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor
înscrise pe ordinea de zi,
precum şi a punctului
Diverse, domnul preşedinte
de şedin]\ mul]umeşte con-
silierilor locali şi tuturor celor
prezen]i, pentru participarea
la şedin]a Consiliului Local şi
declar\ închise lucr\rile
acesteia.

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 27.11.2018

Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui!
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În data de 10.12.2018, ora
14,00 s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei extraordinare a Consiliului
Local, în sala de şedin]e a
Consiliului Local, la care au partici-
pat 15 consilieri şi delega]ii s\teşti.
Începând cu ora 13,30 s-au
desf\şurat lucr\rile de analiz\ în
cadrul comisiilor de specialitate a
documentelor prezentate în
sus]inerea ordinei de zi, dup\ care
s-a trecut la desf\şurarea propriu-
zis\ a lucr\rilor şedin]ei.

Dup\ intonarea Imnului
Na]ional, în deschiderea lucr\rilor
şedin]ei domnul primar propune
aprobarea ordinei de zi, propunere
care se aprob\ în unanimitate de
cei prezen]i. 

Se trece la dezbaterea proiectelor
înscrise pe ordinea de zi.

1. Proiect de hot\râre privind com-
pletarea Comisiei pentru programe
de dezvoltare economico-social\,
buget, finan]e, administrarea
domeniului public şi privat al
oraşului, agricultur\, gospod\rie
comunal\, protec]ia mediului,
servicii şi comer].
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ în

urma demisiei domnului Necula
Vasile, precum şi faptul c\ a fost
validat urm\torul candidat pe lista
PSD, este necesar a se completa
comisia nr. 1. Domnul preşedinte
de şedin]\ solicit\ propuneri.
Domnul Ion Achim propune ca
membru în comisia economic\, pe
domnul V\leanu Marian.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile
de specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul şi este aprobat cu un
num\r de 14 voturi şi o ab]inere –
domnul consilier V\leanu Marian.

2. Proiect de hot\râre privind recti-
ficarea bugetului local pe anul
2018.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei contabil şef, care arat\ c\
se propune rectificarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli pe anul
2018, având în vedere dep\şirea
prevederilor bugetare previzionate.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile
de specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind

aprobarea realiz\rii obiectivului de
investi]ii ‘’Centrul Cultural în oraşul
R\cari, cartierul Ghergani, jude]ul
Dâmbovi]a’’.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\
proiectul de hot\râre propus spre
aprobare se fundamenteaz\ pe
oportunitatea acces\rii unor fonduri
finan]ate prin Compania Na]ional\
de Investi]ii, fapt pentru care
propune amplasarea unui centru
Cultural în oraşul R\cari, sat
Ghergani, str. Aleea Nucilor nr. 2 A,
care s\ deserveasc\ zona
cartierelor Ghergani şi Mavrodin.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile
de specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul şi este aprobat în una-
nimitate.
4. Proiect de hot\râre privind
aprobarea modific\rii condi]iilor de
concesionare pentru atribuirea unei
suprafe]e de teren intravilan, în
vederea construirii de locuin]e în
oraşul R\cari, sat Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\
proiectul de hot\râre propus spre
aprobare este motivat de cererea

înaintat\ de c\tre General de
brigad\ în rezerv\ dr. Marius
Dumitru Cr\ciun privind aprobarea
concesion\rii unei suprafe]e de
teren în vederea construirii unei
locuin]e, din dorin]a de a se stabili
pe viitor în oraşul R\cari. Având în
vedere cele de mai sus, se înain-
teaz\ propunerea de modificare a
condi]iilor de participare la licita]ie,
cu derogarea privind domiciliul
acestuia.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile
de specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul şi este aprobat  cu un
num\r de 12 voturi pentru şi 3
ab]ineri.
6. Diverse.

La punctul diverse, s-au discutat
probleme cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor
înscrise pe ordinea de zi, precum şi
a punctului Diverse, domnul
preşedinte de şedin]\ mul]umeşte
consilierilor locali şi tuturor celor
prezen]i, pentru participarea la
şedin]a Consiliului Local şi declar\
închise lucr\rile acesteia.

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene 
octaviana_ene@yahoo.com

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A
EXTRORDINAR| DIN DATA DE 10.12.2018
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A devenit deja tradi]ie. Prim\ria oraşului
R\cari  a s\rb\torit şi în acest an  Ziua
Armatei Române, pe data de 25 octombrie. 
S\rb\toarea  a început aşa cum se cuvine,
cu intonarea imnului. Un sobor de preo]i a
oficiat o slujb\ religioas\ în memoria
solda]ilor c\zu]i pe câmpul de lupt\.  Au fost
depuse  coroane la  Monumentul  Eroilor din
R\cari. S\rb\toarea a continuat  cu
discursuri şi aprecieri la adresa Armatei şi la

adresa eroilor care şi-au dat via]a pentru
libertate.  Primarul Marius Carave]eanu a
subliniat rolul important al Armatei de-a
lungul anilor.
La  Stadionul R\cari  a avut loc un program
artistic,  sus]inut de elevii din unit\]ile
[colare r\c\rene.   Ca noutate, anul acesta,
Prim\ria R\cari a preg\tit celor mici [i o
expozi]ie cu autospecialele  din dotarea
poli]iei, pompierilor, jandarmilor. Cei mari,

dar şi cei mici, la final   au fost  invita]i la o
mas\ ca la cazarm\, meniul fiind fasole cu
ciolan.
Ziua Armatei Române este ziua când în
România se s\rb\toreşte Armata Român\,
care la data de 25 octombrie 1944 a
eliberat de sub ocupa]ia horthyst\,
Transilvania de Nord. S\rb\torirea Zilei
Armatei Române este stipulat\ de Decretul
nr. 381 din 01.10.1959.

La R\cari,  s\rb\torirea Zilei
Armatei a devenit tradi]ie!
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100 de ani de la Marea
Unire, marca]i cum se
cuvine la R\cari

Chiar dac\ a fost o zi destul de
geroas\ , nimic nu i-a împiedicat
pe r\c\reni, cu mic cu mare, s\
s\rb\toreasc\ 1 Decembrie şi
Centenarul Marii Uniri. 

La primele ore ale dimine]ii,

centrul oraşului R\cari a fost în
straie de s\rb\toare.
Manifest\rile au început la
Monumentul Eroilor R\c\reni cu
o slujb\ religioas\ oficiat\ de un
sobor de preo]i.

Au fost depuse coroane şi jerbe
de flori. Elevii Liceului “Ion Ghica”
R\cari au sus]inut un moment
artisc plin de patriotism.

Aşa cum ne-a obişnuit adminis-
tra]ia de la R\cari, condus\ de

primarul Marius Carave]eanu , a
organizat şi tradi]ionalul Marş al
Tricolorului pe acordurile fanfarei
Chindia Brass Târgovişte. Anul
acesta tricolorul, purtat cu mân-
drie pe bra]e de r\c\reni, a avut
100 de metri.

Anul acesta, la R\cari a fost
prezent şi Ionel Petre,
vicepreşedinte al Agen]iei
Na]ionale pentru Arii
Naturale Protejate, dar şi
preşedintele ALDE
Dâmbovi]a.
Momentele festive au
continuat la sala de
festivit\]i a Liceului “Ion
Ghica” R\cari cu
Simpozionul “100 de ani de
la Marea Unire” unde au
luat cuvântul primarul
Marius Carave]eanu, prof.
univ.dr. Iordan Gheorghe
B\rbulescu , generalul
(r)Marius Cr\ciun şi nu în
ultimul rând prof. Univ.
Silviu Miloiu. Nu au lipsit
momentele artistice, recital
de vioar\ şi saxofon.
A avut loc şi cea de-a doua
edi]ie a proiectului “Adopt\
un vârstnic”. Manifest\rile
s-au încheiat cu ac]iunea
de plantare de tecari pe
Aleea Ion Ghica din
Ghergani, intitulat\ ”Dup\
100 de ani – schimb de
genera]ii”.
La R\cari a fost prezent şi
fostul preşedintele CJ, Florin
Popescu.
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Biserica ortodox\ îl pr\znuie[te ast\zi pe Sfântul Ierarh Nicolae,
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Sfântul Nicolae este ocrotitor al copiilor,
darnic [i blând p\stor, dar şi dârz m\rturisitor al credin]ei. El d\
dovad\ de generozitate [i se consider\ simplu administrator al
bunurilor p\mânte[ti, pe care le ofer\ celor s\raci, nedrept\]i]i sau
p\r\si]i.

Imaginea Sfântului Nicolae este luminat\ de credin]a sa, de
mul]imea faptelor celor bune dar [i de minunile pe care le-a s\vâr[it,
atât în timpul vie]ii sale, cât [i dup\ ce a trecut la Domnul. Pilda
Sfântului Nicolae ne arat\ valorile d\rniciei, ale milosteniei cre[tine,
ale întrajutor\rii aproapelui. El a fost întotdeauna al\turi de cei lipsi]i,
de cei s\raci [i de cei nedrept\]i]i; a fost s\rmanilor tat\, s\racilor
milostiv; celor ce plângeau, mângâietor; ajut\tor celor n\p\stui]i [i
tuturor mare f\c\tor de minuni.

Pentru credin]a, pentru mul]imea faptelor celor bune, pentru
minunile [i ocrotirea sa, înainta[ii no[tri, în anul 1772 au hot\rât s\-l
aib\ pe Sfântul Ierarh Nicolae ca rug\tor [i mijlocitor c\tre
Dumnezeu. Alegerea lor a fost una de bun augur, pentru c\ 
localitatea noastr\ a fost ocrotit\, iar credincio[ii au fost [i sunt
inspira]i de bun\tatea Sfântului Nicolae.

Miercuri, 5 decembrie, seara Mo[ului Nicolae, a fost serbat\ de

credincio[ii parohiei noastre prin Vecernia unit\ cu Litia, la care au
slujit to]i preo]ii din ora[ul R\cari. Joi, 6 decembrie, ziua de hram a
adunat credincio[ii la Sfânta Liturghie care s-a încheiat cu slujba
parastasului pentru ctitori. Am avut invita]i de seam\ la s\rb\toarea
noastr\, pe lucr\torii din prim\ria R\cari în frunte cu domnul primar
Marius Carave]eanu. Agapa fr\]easc\ a fost punctul terminus al zilei
de hram şi a avut loc la C\minul Cultural Ghimpa]i.

Mul]umim enoria[ilor parohiei noaste care au contribuit la mas\
[i la o bun\ desf\[urare a hramului. Mul]umim domnului primar 
pentru decizia de a ne pune la dispozi]ie C\minul Cultural. 

A consemnat, pr. Mihail Nicolae

Sfântul Ierarh Nicolae – Hramul
[i Ocrotitorul Parohiei Ghimpa]i

„Marea Unire - Un crez, un ideal [i o
sim]ire” 

La c\minul cultural – Ghimpa]i, 29 noiembrie
2018, orele 17 trecute, credincio[i, primar [i
preo]i au s\rb\torit împlinirea a 100 de ani de la
”MAREA UNIRE”. ~n aceast\ zi de mare
s\rb\toare na]ional\ cu to]ii avem obliga]ia
moral\ de a ne îndrepta aten]ia asupra acelor
oameni care [i-au riscat via]a [i libertatea pentru
idealul românesc. NICOLAE IORGA afirma 
într-unul dintre rarele sale discursuri cu ocazia
ZILEI NA}IONALE: c\ "Nu trebuie s\ uit\m faptele 
predecesorilor no[tri care au tr\it, luptat [i murit
având un ]el bine stabilit”. De-a lungul secolelor,
românii au avut un vis sfânt, acela de a tr\i 
într-un singur stat, într-un stat românesc. Pentru
realizarea visului m\re], Unirea, cheia de bolt\
f\r\ de care s-ar pr\bu[i întreg edificiul na]ional,
s-au jertfit, au tr\it, au muncit [i au murit
numeroase genera]ii de români. De sute de ani,
poporul român râvnea s\ tr\iasc\ într-o singur\
]ar\, de aceea n-a uitat\ niciodat\ fapta lui Mihai
Viteazul care la 1600, zdrobind pe du[mani, a

unit }\rile Române. 
Marea Adunare Na]ional\
întrunit\ la Alba Iunlia, format\
din 1228 de delega]i a votat
Rezolu]ia privind unirea
Transilvaniei, Banatului, Cri[anei
[i Maramure[ului cu Patria
Mam\, în prezen]a a peste
100.000 de participan]i. Forma
final\ a Hot\rârii de Unire a fost
citit\ în fa]a delega]ilor de
marele om politic, Vasile Goldi[.
Cuvântarea sa este considerat\
momentul esen]ial în ziua de
duminic\, 1 Decembrie 1918.
Actele de unire de la Chi[in\u,
Cern\u]i [i Alba Iulia au fost
aclamate de sute de mii de
români care au participat la aceste evenimente
istorice.
Spectacolul din aceast\ sear\ a elogiat prin
poezii [i cântece patriotice efortul [i jertfa înain-
ta[ilor pentru realizarea Marii Uniri. Copiii, preotul
paroh [i cadrele didactice au depus un efort

sus]inut de a preg\ti
acest splendid spectacol
prin care au ar\tat
^nsemn\tatea Marii Uniri
de la 1918. Poeziile
patriotice au fost recitate
de c\tre urm\torii copii:
ALISIA MIRCEA, IOANA
POPESCU, VLAD POPA,
RALUCA T|NASE,
MIHAELA GRIGORE,
LUMINI}A PAPAGHIUC,
ANDREEA CONSTANTIN,
EVELINA BARBU, DELIA
AFR|SINEI, DAVID
MIRCEA, RARE{ MIRCEA,

ROBERT BARBU, R|DUCU T|NASE, FLORIN ION
[i R|ZVAN GHEORGHICEANU. 
Un alt moment important al spectacolului a fost
acela în care copiii ghimp\]eni au dat via]\ 
personajelor din scenetele; ”La mul]i ani,
Românie!” [i ”România Unit\”. Suita de dansuri
populare din mai multe provincii istorice ale
României a fost prezentat de copii ghimp\]eni iar
corul „Doina Ghimpa]iului” a încheiat spactacolul
cu cântece patriotice. 
La finele spectacolului oficialit\tile invitate au
sus]inut alocu]iuni privind ^nsemn\tatea zilei de 
1 decembrie. Au vorbit dl. Primar Marius
Carave]eanu, Dl. Profesor Universitar Iordan
B\rbulescu [i Pr. Paroh Mihail Nicolae. 
Mul]umim comitetului de organizare format din:
Mihaela-Cristina Nicolae, Florentina T\nase,
Mihaela Popa [i Mihaela T\nase.

A consemnat, pr. Mihail Nicolae

Ghimpa]i, Unire, Centenar...
Spectacol patriotic [i artistic organizat de Parohia Ghimpa]i
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Am ^mplinit 
100 de ani

Viceprimar, Popa Dumitru
demetryos81@yahoo.com

0752.110.158

1 decembrie 2018, ziua ^n care noi, românii
de pretutindeni, am s\rb\torit ^mplinirea a
100 de ani de la ^nf\ptuirea Marii UNIRI. O zi
de sfânt\ s\rb\toare pentru to]i românii,
comemorat\ [i la R\cari cu emo]ie, ^ntrucât
unirea Transilvaniei cu România de la 1
Decembrie 1918, reprezint\ f\r\ doar [i
poate evenimentul principal al istoriei
Romaniei [i totodat\ realizarea unui deziderat
al locuitorilor grani]elor vechii Dacii. 
1 decembrie este Ziua Na]ional\ a României
unite, ziua românilor, ziua noastr\ a tuturor,
este ziua ^n care s-a realizat un vis ce p\rea
aproape imposibil: constituirea statului
na]ional român, ziua ^mplinirii unui ideal
preg\tit minu]ios [i mult a[teptat. Unirea nu
a fost rodul unui eveniment spontan, ci a
reprezentat munca asidu\ a unor patrio]i [i a
unor eroi care [i-au dat via]a pentru ap\rarea
identit\]ii acestui popor. De aceea avem o
obliga]ie moral\ fa]\ de ei [i fa]\ de
genera]iile viitoare de a p\stra cu sfin]enie
mo[tenirea cea mai de pre]: o Românie unit\

[i demn\.
Nu [tiu dac\ suntem acolo unde
[i-au dorit ^nainta[ii no[tri s\ fim,
dac\ ^n cei 100 de ani am evolu-
at cât trebuia, dac\ am realizat
ceea ce ei [i-ar fi dorit. Vreau s\
cred c\ suntem pe drumul cel
bun, cu toate c\ sunt multe de
spus [i ^n aceast\ privin]\, dar e
mai bine s\ fim optimi[ti. S\ fim

^ncrez\tori ^n viitorul nostru [i al copiilor
no[tri, mai ales acum ^n preajma marii
s\rb\tori a Na[terii Domnului. S\ sper\m c\
anul 2019 va fi un an mai bun [i, de ce nu,
noi s\ fim mai buni. Totul devine posibil dac\
^n inimile noastre rena[te credin]a [i
dragostea. V\ doresc tuturor pace [i lini[te [i
un c\lduros 
”La mul]i ani!” 

Le
ct
ur
i 
de
 s
uf
le
t!

Iubirea egalului este ceva omenesc –
iubirea unui prieten pentru prieten,
iubirea de frate a fratelui. Înseamn\ a
iubi ceea ce este iubitor şi de iubit. 
Şi lumea e numai zâmbet.

Iubirea pentru cei mai pu]in favoriza]i
de soart\ este un lucru frumos –
iubirea pentru cei ce sufer\, pentru
s\rmani, pentru cei bolnavi, pentru cei
rata]i, pentru cei de neiubit. Aceasta
înseamn\ compasiune şi mişc\ inima
lumii.
Iubirea pentru cei favoriza]i de soart\ e

lucru rar – s\-i iubeşti pe cei care au
reuşit acolo unde tu ai dat greş, s\ te
bucuri cu cei care se bucur\, iubirea
s\racului pentru cel bogat, a omului de
culoare pentru omul alb. Lumea nu
înceteaz\ s\ fie uimit\ de sfin]i.

Mai este apoi iubirea pentru vr\jmaşi –
iubirea pentru cel care nu te iubeşte, ci
te batjocoreşte, te amenin]\ şi-]i face
r\u. Iubirea celui torturat pentru cel
care-l tortureaz\. Aceasta este iubirea
lui Dumnezeu care cucereşte lumea.

Iubeşte-]i vr\jmaşul
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Dup\ un sezon competi]ional deosebit de
greu, în care porumbeii s-au luptat atât cu
ar[i]a verii, cât [i cu vântul, ploaia [i grindi-
na, iat\ c\ a venit [i ziua mult a[teptat\ de
to]i membrii columbofili ai clubului Voiajorul
Ghimpa]i.
Este ziua când cei mai buni porumbei [i
cresc\tori ai clubului nostru sunt premia]i
pentru rezultatele ob]inute ^n sezonul 
competi]ional 2018.
Sâmb\t\, 24.11.2018, în dup\-amiaza
zilei, emo]ia [i ner\bdarea a fost la cote
maxime. ~n jurul orei 15.00, directorul
tehnic al clubului anun]\ deschiderea 
festivit\]ii, care nu putea începe altfel decât
cu ascultarea imnului na]ional… un
moment deosebit, reamintindu-ne astfel c\
suntem români, suntem în an centenar [i
ne iubim ]ara. Dup\ ascultarea imnului
na]ional, toat\ lumea se a[eaz\ la mese
a[teptând cu ner\bdare desf\[urarea
evenimentului.
A fost o sear\ de excep]ie, cu multe 
surprize, printre care cea mai mare a fost
un scurt-metraj, f\cut cadou membrilor
clubului de c\tre primarul Marius
Carave]eanu, a c\rui vizionare a stârnit
ropote de aplauze.
Au fost înmânate aproximativ 90 de trofee
[i diplome, unul din acestea [i primul
apar]inând celui mai nou membru colum-
bofil, d-nul Marius Carave]eanu, pentru
porumbi]a “70”,care a ocupat locul III la

categoria fond yarling. Anul acesta avem
rezultate deosebite la nivel na]ional,
ocupând locurile III la categoriile maraton [i
as maraton în clasamentul cluburilor, cam-
pioni [i vicecampioni na]ionali la diverse
categorii de porumbei prin cei mai puternici
membri ai clubului, anul acesta, Dinu
Nicolae Crapu [i Cristea Constantin
Nicolae. Avem de asemenea [i peste 20 de
porumbei în Expozi]ia Na]ional\ a UCPR.

Al\turi de noi au fost [i câ]iva invita]i, print-
re care un mare columbofil din zon\, dom-
nul Ioni]\ Gogu [i viceprimarul nostru Popa
Dumitru.
A fost o sear\ frumoas\ care o s\ r\mân\
^n amintirea noastr\ mult timp…

A consemnat prof. Mugurel T\nase, director
tehnic Voiajorul Ghimpa]i

Voiajorul Ghimpa]i la bilan]!
Încununarea succesului
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Uneori tr\im prea mult în
prezent ca s\ mai avem timp
s\ ne gândim la viitor. Nu ne
gândim c\ într-o zi putem
deveni unul dintre b\trânii 
neajutora]i  [i f\r\ sprinjin.
În premier\, joi, 25 octombrie
2018, la R\cari a debutat
proiectul caritabil „Adopt\ un
vârstnic”. Proiectul este imple-
mentat la nivelul Centrului
Social R\cari. Este o ini]iativ\
social\, dar [i caritabil\ prin
care ini]iatorul principal, 
primarul Marius Carave]eanu,
preo]ii din ora[ul R\cari, dar [i
consilierii PNL , [i-au propus s\
aduc\ în fiecare lun\, pe chipul
b\trânilor din Centrului Social
R\cari, bucuria [i voia bun\,

petrecând câteva ore împreun\,
dar totodat\ oferindu-le mici
daruri beneficiarilor din centru.
Preo]ii au oficiat o slujb\ reli-
gioas\. Dup\ cum ne-a
obi[nuit, edilul Marius
Carave]eanu a preg\tit [i sur-
prize. B\trânii din Centrul Social
R\cari au avut parte de un 
program artistic. La final
b\trânii au primit [i daruri.
Edilul Marius Carave]eanu deja
preg\te[te urm\toarele vizite,
care vor fi pline de surprize în
cadrul proiectului caritabil
„Adopt\ un vârstnic”.
În via]\, o mân\ întins\
înseamn\ un ajutor pentru tine,
precum [i bucuria de a d\rui
zâmbete.

Bucurie pentru b\trânii din Centrul
Medico-Social Ghergani

“Cine nu are b\trâni, s\-[i cumpere” – spune
o vorb\ veche, iar în spatele acestor cuvinte,
se ascunde un mare tâlc, pentru c\, de cele
mai multe ori, b\trânii sunt o comoar\ la
casa omului, având o via]\ în urm\, o 
experien]\ tr\it\ în alte vremuri, un calm al
lor, o în]elepciune la care tinerii sau adul]ii
nu au ajuns înc\. Chiar dac\ vârsta e doar
un num\r pentru unii dintre noi, sunt o
mul]ime de vârstnici pe umerii c\rora atârn\
greu anii, care nu au pe nimeni, care sunt

bolnavi, abia se pot mi[ca.
Pentru b\trânii din Centrul Medico Social
Ghergani s-au g\sit oameni care vor s\
aduc\ zâmbete [i pe chipul celor de vârsta a
treia, s\ îi conving\ c\ nu vor mai fi singuri
niciodat\.
~n data de 14 noiembrie 2018, Prim\riei
R\cari şi programului acesteia “Adopt\ un
vârstnic!” i s-a al\turat Funda]ia YOUness,
prin Clinica Youness din St\neşti, iar 
împreun\ au fost gazdele unui grup de
b\trâni din Centrul Medico Social Ghergani.
Cu prilejul proiectului prim\riei, "Adopt\ un
vârstnic!", clinica i-a adoptat pe to]i vârstnicii

acestui Centru Medical, urmând s\-i ajute în
nevoile lor, încercând s\ le fac\ via]a mai
uşoar\, interactiv\ şi frumoas\.
Aceştia au beneficiat de terapiile clinicii cum
ar fi: masaje, detoxifiere ionic\, happy can-
dle, de un prânz terapeutic vegetarian şi
cadouri individuale, dar şi o prezentare ter-
apeutic\ despre efectele şi beneficiile 
miraculoase ale mierii, prezentate de 
domnul dr. Ştefan Stângaciu.
La eveniment au fost prezen]i: primarul
oraşului R\cari, Marius Carave]eanu, 
viceprimarul, Preşedintele Asocia]iei de
Apiterapie a României şi a Germaniei, dr.
Ştefan Stângaciu, Preşedinta şi fondatoarea
Funda]iei YOUness şi a clinicii YOUness, Dr.
Vanessa Youness, medicul de familie al zonei
şi preotul localit\]ii.
Pe oamenii b\trâni suntem datori s\-i cinstim
cu to]ii. B\trâne]ea e rezumatul vie]ii. La
vârsta b\trâne]ilor, b\trânii i[i mut\ 
frumuse]ea în inimi. S\ le descoperim
aceast\ frumuse]e [i s\ ne al\tur\m ^n
num\r cât mai mare acestui proiect de
suflet!
Unii oameni, indiferent cât de mult îmb\trâ-
nesc, nu-[i pierd niciodat\ frumuse]ea, ci
doar [i-o mut\ de pe fe]e în inimile lor“,
spunea poetul american Martin Buxbaum.
Ce vor mai face b\trânii noştri? Vom veni cu

ve[ti luna viitoare! Pân\ atunci toate cele
bune!

B\trânii din Centrul Medico-Social Ghergani,
r\sf\]a]i în cadrul proiectului “Adopt\ un
vârstnic!” de Funda]ia YOUness

Prim\ria R\cari a demarat proiectul
caritabil „Adopt\ un vârstnic!”
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1 - 15.01.2018 – S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A PEN-
TRU V|CARU AURELIA – GHERGANI, STR. UNIRII,
NR 269 – BRAN{AMENT GAZE
2 - 15.01.2018 - IVAN NICULAE – COLACU, STR.
BISERICII, NR. 84 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER + 1 ETAJ (MODIFICARE TEMA)
3 - 23.01.2018 - S.C. MEGA CONSTRUCT METAL
S.R.L – GHERGANI - STR. I. GHICA, NR. 240 A -
CONSTRUIRE HALA PRODUC}IE U{I INTERIOR.
4 - 02.02.2017 - BAZINUL POMICOL VOINE{TI –
R|CARI - STR. A. IP|TESCU, NR. 116 - MODIFI-
CARE {I REPARARE SPA}IU COMERCIAL
5 - 08.02.2018 - B|LAN GHEORGHE - B|LAN
GHEORGHE - STR. M. VITEAZUL, NR. 96 - DESFI-
INTARE LOCUIN}|  PARTER.
6 - 08.02.2018 - B|LAN GHEORGHE –
B|L|NE{TI - STR. M. VITEAZUL, NR. 96 - CON-
STRUIRE LOCUIN}| PARTER.
7 - 08.02.2018 - BRD GROUP SOCIETE GEN-
ERALE S.A – R|CARI,  STR. A IP|TESCU, NR. 118
- AMENAJARE BIROURI ACTIVIT|}I - BANCARE {I
AMPLASARE FIRME
8 - 08.02.2018 - SC ENGIE ROMÂNIA S.A. PEN-
TRU RIZEA RADU ALEXANDRU – RACARI,  STR.
BOANGA, NR. 26 - BRANSAMENT GAZE
9 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
VLAD NICOLETA – MAVRODIN, STR. SOCULUI, NR.
304 - BRANSAMENT GAZE
10 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. ALBEI GHEO-
RGHE – MAVRODIN, STR. PINULUI, NR. 71 -
BRANSAMENT GAZE
11 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
MIHAI FLORINA – GHIMPATI, STR. DAMAROAIA,
NR. 79 - BRANSAMENT GAZE
12 - 08.02.2018 - SC ENGIE ROMANIA SA PT
PODINA MARIAN – RACARI, STR IORGU
DUMITRESCU, NR. 81 - BRANSAMENT GAZE
13 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
OPREA ELENA – RACARI, STR. A. IPATESCU, NR. 4
- BRANSAMENT GAZE
14 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
RADU ION – SABIESTI, STR. BRADULUI, NR. 164 -
BRANSAMENT GAZE
15 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
GHITA VASILE – SABIESTI, STR. C. BRANCOV-
EANU, NR. 136 - BRANSAMENT GAZE
16 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
DIMULESCU DORIN – RACARI, STR. A. IPATESCU,
NR. 2 - BRANSAMENT GAZE
17 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT. NIC-
ULAE IONEL – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 19 -
BRANSAMENT GAZE
18 - 08.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
SOANE FLORINA – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 88- BRANSAMENT GAZE
19 - 12.02.2018 - S.C. MATEI CONF GRUP SRL –
GHERGANI - STR. INDUSTRIILOR, NR. 251 -CON-
STRUIRE SI UTILARE UNITATE DE  PRODUCTIE
FABRICA DE IMBRACAMINTE DE LUCRU 
20 - 14.02.2018 - DOBRE EUGEN SI DOBRE
NELA – COLACU, STR. FANTANII, NR. 409 - CON-
STRUIRE LOCUINTA  PARTER SI MANSARDA
21 - 28.02.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
TUDOSE MIHAI – MAVRODIN, STR. PINULUI, NR.
34 - BRANSAMENT GAZE
22 - 09.03.2018 - S.C. UPC ROMANIA S.R.L. –
MAVRODIN - DEZVOLTARE RETEA DE TELECOMU-
NICATII
23 - 14.03.2018 - PURCAREA MARIN – GHER-
GANI, STR. PROF. IRINA OROS, NR. 333 - CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER SI MANSARDA
24 - 19.03.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
MAICAN LIVIU – COLACU, STR. STEFAN CEL
MARE, NR. 496, - BRANSAMENT GAZE
25 - 19.03.2018 - MINCU NICOLAE – COLACU,
STR. LIBERTATII, NR. 9 - CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
26 - 19.03.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
LIVORNO STORE S.R.L. – RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 126 A - BRANSAMENT GAZE
27 - 19.03.2018 - CONSTANTIN DANIEL – GHIM-
PATI, STR. B.P. MARIAN, NR. 257 - CONSTRUIRE
TUNEL CULTURA CIUPERCI
28 - 23.03.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
POPA GHEORGHITA – GHIMPATI, STR. PARLAMENT
NR. 157 - BRANSAMENT GAZE
29 - 23.03.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
DINCULESCU BIGHEA RADU PASTOREL – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 6 - BRANSA-

MENT GAZE
30 - 23.03.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT. ANA-
SON VASILE CATALIN - RACARI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 56 - BRANSAMENT GAZE
31 - 23.03.2018 - POPESCU ALIN – RACARI, STR
MOSTENI, NR. 36 – EXTINDERE LOCUINTA PARTER
SI MANSARDA
32 - 02.04.2018 - RADU SIMONA GABRIELA SI
RADU RICA – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR
153 - DESFIINTARE LOCUINTA PARTER
33 -  02.04.2018 - RADU SIMONA GABRIELA SI
RADU RICA – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR.
153 - CONSTRUIRE ANEXA
34 - 02.04.2018 - NICOLAE ION CODRUT –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 80 - CONSTRUIRE
LOCUINTA  PARTER SI MANSARDA
35 – 02.04.2018 – GENTARU MARIANA –
COLACU, STR. ISLAZULUI, NR. 503 A - CONSTRU-
IRE LOCUINTA  PARTER SI MANSARDA
36 - 12.04.2018 - S.C. CHANDLER INTERNA-
TIONAL S.R.L. – GHERGANI, STR. LIBERTATII, NR
297 - CONSTRUIRE CENTRU DE PROIECTARE
37 - 12.04.2018 - SNGN ROMGAZ SA – RACARI -
MAVRODIN- STATIE USCARE GAZE GR 57
38 - 13.04.2018 - SDEE MUNTENIA NORD PT.
CRISTEA GHEORGHE – STANESTI, STR. C. BRAN-
COVEANU,NR. 103 - ALIMENTARE ENERGIE ELEC-
TRICA
39 - 13.04.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
DUNE CRISTIAN – GHIMPATI, STR. EROILOR, NR.
173 - BRANSAMENT GAZE
40 - 24.04.2018 - STANICA MUGUREL ION –
RACARI, STR. ILFOVAT, NR. 7 A - CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER  + ANEXE
41 - 03.05.2018 - CRISTEA GHEORGHE –
STANESTI, STR. C. BRANCOVEANU, NR. 103 -
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
42 - 03.05.2018 - SDEE MUNTENIA NORD PT.
MATEI ILIE – RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 101 A
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
43 - 16.05.2018 - S.C. SOLO EX-IM S.R.L. –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 188 - CON-
STRUIRE IMPREJMUIRE
44 - 18.05.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
NITOI FLORIN – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR.
12 - BRANSAMENT GAZE
45 - 18.05.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
DAN DOINITA – MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR.
139 A - BRANSAMENT GAZE
46 - 18.05.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
SERBAN IOANA – GHIMPATI, STR. TRIORULUI, NR.
294 - BRANSAMENT GAZE
47 - 21.05.2018 - MOLDOVEANU RODICA –
RACARI, STR MAGNOLIEI, NR. 19 - CONSTRUIREA
ANEXA GOSPODAREASCA
48 - 23.05.2018 - SIRNEA CORINA – COLACU,
STR. LIBERTATII, NR. 11 - CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
49 - 31.05.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
IONITA ADRIAN – RACARI, STR. ANA IPATESCU,
NR. 105 - BRANSAMENT GAZE
50 - 31.05.2018 -  SDEE MUNTENIA NORD PT.
ACHIM MARIA – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR.
52 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
51 - 13.05.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
TRUSCONIU STEFANEL – RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 90 - BRANSAMENT GAZE
52 - 13.05.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
ZAMFIR GHEORGHE – RACARI, STR. PODUL BAR-
BIERULUI, NR. 54 - BRANSAMENT GAZE
53 - 13.06.2018 - PREDA CLAUDIA GEORGIANA
SI DEACONU MARIUS FLORIN – RACARI, STR.
ALEEA CU TEI, NR. 12 - CONSTRUIRE ANEXA SI
IMPREJMUIRE
54 - 13.06.2018 - LIVEDE ION – GHERGANI, STR.
ION GHICA, NR. 77 - CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
55 - 21.06.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
GRIGORE IULIAN – COLACU, STR. CAMPULUI, NR.
252 - BRANSAMENT GAZE
56 - 21.06.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
GHEORGHE IOANA – GHIMPATI, STR. A.I. CUZA,
NR. 203 - BRANSAMENT GAZE
57 – 21.06.2018 – SDEE MUNTENIA NORD S.A.
PT. MINCU NICOLAE – COLACU, STR. LIBERTATII,
NR. 9 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA +
ORGANIZARE DE SANTIER
58 -21.06.2018 - ORASUL RACARI - EXTINDERE
RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERUL
GHIMPATI
59 - 27.06.2018 - ORASUL RACARI – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 113 - DESFIINTARE
GRADINITA RACARI
60 - 27.06.2018 - ORASUL RACARI – RACARI,

STR. ANA IPATESCU, NR. 113 - CONSTUIRE SI
DOTARE GRADINITA RACARI
61 - 27.06.2018 - ANASON AURELIA – GHER-
GANI, STR. ION GHICA, NR. 216 - CONSTRUIRE
IMPREJMUIRE
62 - 27.06.2018 - S.C. SOLO EX-IM S.R.L. –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 188 - INFI-
INTARE TIPOGRAFIE FOLII IMPRIMATE PENTRU
INDUSTRIA ALIM SI NEALIM
63 - 29.06.2018 - ORASUL RACARI – GHIMPATI -
EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN CARTIERUL
GHIMPATI
64 - 29.06.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
LOGOFATU POMPILIU – GHERGANI, STR. ION
GHICA, NR. 219 - BRANSAMENT GAZE
65 - 29.06.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
MARISCA ROBERT – STANESTI, STR. C. BRANCOV-
EANU,NR. 11 - BRANSAMENT GAZE
66 - 29.06.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. P.T.
ASOCIATIA DOMENIUL GHICA – GHERGANI, STR.
ION GHICA, NR. 205 - BRANSAMENT GAZE
67 - 29.06.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
DRAGOI IOANA – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR.
193 - BRANSAMENT GAZE
68 - 02.07.2018 - TANASE VASILE MUGUREL –
GHIMPATI, STR. SCOLII, NR. 66 - CONSTRUIRE
COLUMBODROM + ANEXA
69 - 02.07.2018 - FULGULET ANICA – COLACU,
STR. TINERETULUI, NR. 50 A - CONSTRUIRE
ANEXA
70 - 03.07.2018 - MUSTOCEA GEORGICA –
RACARI, STR. MANOLIEI, NR. 21 - CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
71 - 10.07.2018 - DINU MARIAN – COLACU,
STR. ISLAZULUI, NR. 7 -  CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
72 - 12.07.2018 - RIZEA RADU ALEXANDRU –
RACARI, STR. BOANGA, NR. 26 - CONSTRUIRE
LOCUINTA  PARTER + MANSARDA
73 - 16.07.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
GAVRILA CONSTANTA – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA - BRANSAMENT GAZE
74 - 16.08.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
HRIB VALERICA – COLACU, STR. CAMPULUI, NR.
254 - BRANSAMENT GAZE
75 - 23.07.2018 - SDEE ELECTRICA NORD S.A.
PT. MOLDOVEANU RODICA DANIELA – RACARI,
STR. MAGNOLIEI – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
76 - 27.07.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
GHERLAN VIRGILIA – STANESTI, STR. C. BRAN-
COVEANU, NR. 56 - BRANSAMENT GAZE
77 - 27.07.2018 - SC ENGIE ROMANIA SA  PT
DUTA MARIN – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR.
178 - BRANSAMENT GAZE
78 - 27.07.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
GALIT RALUCA – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR.
76 -
78 - 27.07.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA PT.
CATRINCIOU MIHAITA – RACARI, STR. BOANGA,
NR. 270 - BRANSAMENT GAZE
79 - 27.07.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
GALIT RALUCA – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR.
76 - BRANSAMENT GAZE
80 - 27.07.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
VLAD CONSTANTIN – GHIMPATI, STR. SBL BARBU
P. MARIAN - BRANSAMENT GAZE
81 - 08.08.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A.
PT. SOLO EX IM SRL. – RACARI, STR. ANAIPATES-
CU, NR. 188 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRI-
CA
82 - 08.08.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A.
PT. SIRNEA CORINA – COLACU, STR. LIBERTATII,
NR. 11 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
83 - 08.08.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
NITA IOANA – BALANESTI, STR. M. VITEAZUL, NR.
65 - BRANSAMENT GAZE
84 - 08.08.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
SOARE MARIA – MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR.
182 - BRANSAMENT GAZE
85 - 10.08.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
GHEORGHE GIGI – GHIMPATI, STR. PARLAMENTU-
LUI, NR. 156 - BRANSAMENT GAZE
86 - 13.08.2018 - SNGN ROMGAZ SA FILIALA DE
INMAGAZINARE GAZE NATURALE – RACARI - MOD-
ERNIZARE STATIE USCARE GAZE GRUP 101 BILCI-
URESTI
87 - 13.08.2018 - CIRSTOIU ROMICA – COLACU,
STR ISLAZULUI, NR. 18 - CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER + MANSARDA
88 - 23.08.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A.
PT. BRD – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 118
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

89 - 23.08.2018 - NEDEA ELENA – RACARI, STR.
MOSTENI, NR. 6 - CONSTR. FOSA, ANEXE,
IMPREJ PODETE PARCARE
90 - 24.08.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
CAZACU GHEORGHE – GHERGANI, STR. ION
GHICA, NR. 87 - BRANSAMENT GAZE
91 - 27.08.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
NECULAE NECULAE – MAVRODIN, STR. SCOLII,
NR. 299 - BRANSAMENT GAZE
92 - 30.08.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
DUTESCU CRISTINA – RACARI, STR. MOSTENI,
NR. 35 - BRANSAMENT GAZE
93 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
BADEA MARIANA – RACARI, STR. PODUL BARBI-
ERULUI, NR. 44 - BRANSAMENT GAZE
94 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
CRISTEA GHEORGHE – STANESTI, STR. C. BRAN-
COVEANU, NR. 103 - BRANSAMENT GAZE
95 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT
OLARIU ADRIANA – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR.
218 - BRANSAMENT GAZE
96 - 07.09.2018 - SC. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
GEORGESCU MIHAI – COLACU, STR. STEFAN CEL
MARE, NR. 474 - BRANSAMENT GAZE
97 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
ALIONTE DUMITRU – BALANESTI, STR. M.
VITEAZUL, NR. 49 - BRANSAMENT GAZE
98 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.  PT.
CHIRA ADRIAN – RACARI, STR. TRANDAFIRILOR,
NR. 4 - BRANSAMENT GAZE
99 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT.
MITROI ANA MARIA – RACARI, STR. BOANGA, NR.
18 - BRANSAMENT GAZE
100 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. SERBAN ION – GHIMPATI, STR. DAMAROAIA,
NR. 150 - BRANSAMENT GAZE
101 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. TECU SERGIU ION – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 44 - BRANSAMENT GAZE
102 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. TANASE IAMANDI – MAVRODIN, STR. ILFOVU-
LUI, NR. 166 - BRANSAMENT GAZE
103 - 07.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. GAVRILA MARIN – GHIMPATI, STR. BARBU P.
MARIAN, NR. M353 - BRANSAMENT GAZE
104 - 07.09.2018 - MATEI CRISTINA SI MATEI
MARIAN – COLACU, STR. STEFAN CEL MARE, NR.
476 - CONSTRUIRE LOCUINTA PARTERÂ
105 - 07.09.2018 - DINU GEORGIANA CRISTINA
– COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 46 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER + MANSARDA SI
IMPREJMUIRE
106 - 13.09.2018 - ALECU VASILE SI POROJAN
SIMONA – MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 289 -
CONSTRUIRE PARTER + MANSARDA 
107 - 13.09.2018 - SC WAVIN PIDE SRL – GHIM-
PATI, STR. DAMAROAIA, NR. 131 A - CONSTRUIRE
HALA METALICA SI FOSA
108 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. GRIGORE ION – GHERGANI, STR. ION GHICA,
NR. 168 - BRANSAMENT GAZE
109 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT GRIGORE DUMITRU – MAVRODIN, STR. I.L
CARAGIALE, NR. 214 - BRANSAMENT GAZE
110 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. IOANA CALIN – GHERGANI, STR. ION GHICA,
NR. 67 - BRANSAMENT GAZE
111 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. TICU MIOARA – MAVRODIN, STR. ILFOVULUI,
NR. 145 - BRANSAMENT GAZE
112 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. IVAN GHEORGHITA – STANESTI, STR. C. BRAN-
COVEANU, NR. 84 - BRANSAMENT GAZE
113 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. NICOLA MARIOARA – RACARI, STR.
BOANGA,NR. 25 - BRANSAMENT GAZE
114 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT POPOVICI STELIAN – GHERGANI, STR. ION
GHICA, NR. 154 - BRANSAMENT GAZE
115 - 26.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
PT. IONITA CONSTANTIN – GHERGANI, STR. UNIRII,
NR. 311 - BRANSAMENT GAZE
116 - 10.10.2018 - SC TELEKOM ROMANIA CON-
STRUCTIONS S.A – RACARI, STR FABRICA DE
ZAHAR ¬- RACORD FIBRA OPTICA SITE VODA-
FONE

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
Tel: 0766.345.320

Lista autoriza]iilor 
de construire

(urmare ^n pagina 15)
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Din registrele
st\rii civile!

NA{TERI

DECESE
S|BIE{TI
FULGULET ANICA - 81 ani
COLACU
{TEFAN MARIN- 69 ANI
T|NASE NICOLAE - 79 ANI
MATEI MARIN - 58 ANI
R|CARI
TUDORACHE ION - 79 ANI
ALECU ELENA - 96 ANI
SIMA CATINCA- 79 ANI
IRIMIA AURICA- 51 ANI
TRANDAFIR GHEORGHE - 93 ANI
GHIMPA}I
MIHAI MARIA - 90 ANI
MIRCEA DUMITRU - 78 ANI
DUMITRU VASILE - 86 ANI

MAVRODIN
OPREA AURICA - 90 ANI
DANICA CONSTANTIN  - 70 ANI
GHERGANI
HONGU ADRIAN - 42 ANI
ALTE LOCALIT|}I
TUDOR ALEXANDRU NICOLAS - 10 LUNI
VOICU CATRINA - 85 ANI  CON}E{TI
STOICHI}A CARMEN SIMONA - 50 ANI -
BOC{A

Ofi]er Stare Civil\, 
Bucur Ancu]a

ancuta.bucur@yahoo.com

T|NASE MARIAN- DOMINIC - R|CARI
MARGEAN ANDREEA- ALEXANDRA- R|CARI
DIMA ROXANA - GABRIELA - R|CARI
MANEA DAVID CRISTIAN - MAVRODIN
ENE GABRIEL DAVID - R|CARI
ENE MIHAI ROBERT- R|CARI
DOG|RESCU ANNE-NICOLE - R|CARI
BADICI VLAD IOAN - GHERGANI
MIHAI  MARIA VALENTINA - B|LANE{TI

COSTACHE GHEORGHI}|
ANTOFIE ANA -MARIA

GHI}A IOAN
B|LAN CRISTIANA

TERCHIL| FLORIN
STAN MARIA

C|S|TORII

117 - 12.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. OJOG PET-
RICA – COLACU, STR. HELESTEULUI, NR. 284 - BRANSAMENT
GAZE
118 - 12.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. VOICU
NICOLAE – BALANESTI, STR. GARLEI, NR. 86 - BRANSAMENT
GAZE
119 - 04.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. STOICEA
CONSTANTIN DANIEL – STANESTI, STR. C-TIN BRANCOVEANU,
NR. 26 - BRANSAMENT GAZE
120 - 04.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. VOICU
GHEORGHE – GHIMPATI, STR. DAMAROAIA,NR. 115 -
BRANSAMENT GAZE
121 - 15.10.2018 - ALBEI GHEORGHE – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 27 - CONSTRUIRE GARAJ
122 - 15.10.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A. PT. NITA
ELENA – COLACU, STR. HELESTEULUI, NR. 237 - ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA
123 - 15.10.2018 - SDEE MUNTENIA NORD SA PT. GHEO-
RGHE IONUT – GHERGANI, STR. PROF IRINA OROS - ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

124 - 19.10.2018 - MEGA CONSTRUCT S.R.L. – GHERGANI,
STR. ION GHICA, NR. 270A - RACORD LA RETEAUA ELECTRICA
125 - 22.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. POPA
VALERICA – GHIMPATI, STR. A.I CUZA, NR 159 - BRANSA-
MENT GAZE
126 - 22.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. NITA
VASILE FLORIN – GHERGANI, STR. LIBERTATII, NR. 291 -
BRANSAMENT GAZE
127 - 22.10.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A. PT. FUL-
GULET ANICA – COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 50 A - ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
128 - 26.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. GORNISTU
FLORINA – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 81 - BRANSA-
MENT GAZE
129 - 26.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. NAUMES-
CU MAGDALENA – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 139 -
BRANSAMENT GAZE
130 - 26.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. COSTACHE
PARASCHIV – MAVRODIN, STR. BRADULUI, NR. 114 -
BRANSAMENT GAZE
131 - 30.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. DUMITRU
CONSTANTIN – GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 140 -
BRANSAMENT GAZE
132 - 31.10.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A. PT. MOISA
VIRGINIA – COLACU, STR. BUJORULUI, NR. 435 BIS - ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
133 - 15.11.2018 - IONITA CONSTANTIN – GHERGANI, STR.
UNIRII, NR. 311 - CONSTRUIRE ANEXA (BAIE SI BUCATARIE)
134 - 16.11.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A. PT. MAR-
ALES NICULAE – RACARI, STR GAROAFELOR, NR. 2 - ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
135 - 19.11.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PT. GOZU
GEORGE – RACARI, STR. ALEEA GAROAFELOR, NR. 3A -
BRANSAMENT GAZE
136 - 19.11.2018 - ENE STEFAN – RACARI, STR. CUZA
VODA, NR. 14 - CONSTRUIRE GARAJ
137 - 19.11.2018 - DUMITRU IONUT – RACARI, STR. PODUL
BARBIERULUI, NR. 5 - CONSTRUIRE LOCUINTA PATER SI
MANSARDA
138 - 19.11.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A. PT. ENACHE
LUCIAN – COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 23 - ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
139 - 21.11.2018 - SDEE MUNTENIA NORD S.A. PT. S.C.
CHEMICAL AGRO S.R.L. – MAVRODIN, STR. FIERULUI, NR.
336 - ALIMENTARE CU EN. ELECTRICA LOC DE CONSUM PER-
MANENT HALA DE PRODUCTIE
140 - 21.11.2018 - SC CHEMICAL AGRO S.R.L. –
MAVRODIN, STR. FIERULUI, NR. 336 - INSTALATIE ELECTRICA
DE UTILIZARE ALIMENTARE HALA PRODUCTIE
141 - 21.11.2018 - UNGUREANU GABRIEL ALEXANDRU –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 45 - CONSTRUIRE
ATELIER REPARATII AUTO

Lista 
autoriza]iilor
de construire

(urmare din pagina 14)
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DOAR DAC| O SPUI!DOAR DAC| O SPUI!

Domnule P r i m a r
Serviciul Comunicare, a[teapt\ opinii, sesiz\ri [i ini]iative
de interes local din partea dumneavostr\ la urm\toarea

adres\ de e-mail: 
contact@primariaracari.ro

1 Doamne, Tu ai fost locul nostru de ad\post
din neam în neam. 2 Înainte ca s\ se fi
n\scut mun]ii şi înainte ca s\ se fi f\cut
p\mântul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu
eşti Dumnezeu! 3 Tu întorci pe oameni în
]\rân\ şi zici: „Întoarce]i-v\, fiii oamenilor!” 4
C\ci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de
ieri, care a trecut, şi ca o straj\ din noapte. 5
Îi m\turi ca un vis: diminea]a sunt ca iarba,
care încol]eşte iar\şi: 6 înfloreşte diminea]a şi
creşte, iar seara este t\iat\ şi se usuc\. 7
Noi suntem mistui]i de mânia Ta şi îngrozi]i de
urgia Ta. 8 Tu pui înaintea Ta nelegiuirile
noastre şi sco]i la lumina Fe]ei Tale p\catele
noastre cele ascunse. 9 Toate zilele noastre
pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca
un sunet. 10 Anii vie]ii noastre se ridic\ la
şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la
optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte
omul în timpul lor nu este decât trud\ şi
durere, c\ci trec iute, şi noi zbur\m. 11 Dar
cine ia seama la t\ria mâniei Tale şi la urgia
Ta, aşa cum se cuvine s\ se team\ de Tine?
12 Înva]\-ne s\ ne num\r\m bine zilele, ca
s\ c\p\t\m o inim\ în]eleapt\! 13 Întoarce-
te, Doamne! Pân\ când z\boveşti? Ai mil\ de
robii T\i! 14 Satur\-ne în fiecare diminea]\ de
bun\tatea Ta şi toat\ via]a noastr\ ne vom
bucura şi ne vom veseli! 15 Înveseleşte-ne tot
atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâ]ia ani
câ]i am v\zut nenorocirea! 16 S\ se arate
robilor T\i lucrarea Ta şi slava Ta fiilor lor! 17
Fie peste noi bun]voin]a Domnului
Dumnezeului nostru! Şi înt\reşte lucrarea
mâinilor noastre, da, înt\reşte lucrarea
mâinilor noastre!

Texte 
biblice

Psalmii 90

Imbun\t\]irea rela]iei: administra]ie public\ –
cet\]ean, reprezint\ o prioritate pe agenda de lucru
a autorit\]ilor din oraşul R\cari. Administra]ia de la
R\cari pune mare accent pe un continuu dialog cu
cet\]enii datorit\ problemelor existente la nivelul
comunit\]ii, în acest sens fiind institu]ionalizate
formele de consultare.
Datorit\ acestui fapt, cet\]enii îşi cunosc bine drep-
turile şi obliga]iile şi au sentimentul c\ opinia lor
într-adev\r conteaz\. În acest context al
îmbun\t\]irii rela]iei:administra]ie public\ –
cet\]ean, mar]i, 13.11.2018, la Mavrodin, oraşul
R\cari pe str. I.L Caragiale, nr. 336 (fosta Baza de
Recep]ie) a fost deschis Biroul de Rela]ii cu Publicul
care este interfa]a rela]iei Prim\rie – Cet\]ean, ast-
fel cet\]enilor li se ofer\ cu promptitudine
informa]iile de care au nevoie.
Înfiin]area Biroului de Rela]ii cu Publicul s-a n\scut
din dorin]a cre[terii serviciilor fa]\ de cet\]eni,
dorin]a de a-i respecta pe cei care beneficiaz\ de
serviciile oferite, persoane care au nevoie ca autori-

tatea local\ s\ fie mai aproape. Biroul Rela]ii cu
Publicul este amplasat într-un spa]iu modern, unde
cet\]eanul nu trebuie s\ mai parcurg\ o cale dificil\
pentru ob]inerea informa]iilor sau documenta]iilor
necesare.
De asemenea, pe lâng\ reducerea timpului de
solu]ionare a cererilor cet\]enilor, s-a urm\rit şi pre-
venirea aglomer\rii sau suprasolicit\ii comparti-
mentelor de lucru cu publicul, cât şi eliminarea
“timpilor mor]i”. Un alt avantaj este şi accesul rapid,
egal şi neîngr\dit al cet\]enilor la informa]iile de
interes public, dar şi consultarea periodic\ a
cet\]enilor în probleme de interes general. În
înc\perea spa]ioas\ şi proasp\t renovat\ îşi va
desf\şura activitatea personal din cadrul Prim\riei
R\cari pentru deservirea rapid\ a cererilor, sesiz\rilor
şi înregistrarea tuturor propunerilor cet\]enilor din
cartierele Mavrodin şi Ghergani. Programul de 
primire [i eliberare documente la Biroul de Rela]ii 
cu Publicul este în fiecare zi de mar]i, între orele
13:00-16:30.

S-a deschis
Biroul de
Rela]ii cu
Publicul la
Mavrodin
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