
Chiar dac\ suntem în plin\ perioad\
a vacan]ei [colare sau a concediilor de
var\, activitatea administra]iei locale din
R\cari nu s-a oprit. Ba, din contr\! 
În aceast\ perioad\ au fost semnate
dou\ contracte de finan]are importante
pentru localitate. Primul contract de
finan]are semnat este construirea [i
dotarea gr\dini]ei R\cari. 
Obiectivul general al acestui proiect

vizeaz\ îmbun\t\]irea calit\]ii infrastruc-
turii de educa]ie, asigurarea unui proces
educa]ional la standarde europene [i a
particip\rii popula]iei pre[colare la proce-
sul educa]ional.

Un al doilea contract de finan]are
semnat este reabilitarea termic\ a
blocurilor din R\cari pe care ne dorim, ca
pân\ la finele anului viitor, s\-l termin\m.

(urmare ^n pagina a 2-a)
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Fiecare edi]ie poate s\ fie accesat\ [i online pe adresa: www.primariaracari.ro
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«În]elept nu este acela care se
întristeaz\ de ce-i lipse[te, ci

acela care se bucur\ 
de ceea ce are.» (Democrit)

Proiectele 
continu\...

“Fiii şi fiicele satelor
Colacu, S\bieşti, B\l\ne[ti

şi St\neşti”

Asfaltarea drumului
Jude]ean    711 A,
Mavrodin-Colacu
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Vreau s\ mul]umesc şi pe
aceast\ cale Agen]iei pentru
Dezvoltare Regional\ Sud
Muntenia, care ne-a sprijinit în
toat\ aceast\ perioad\. Nu în
ultimul rând, vreau s\ le
mul]umesc pentru în]elegerea
de care au dat dovad\ [i s\-i
felicit pe locatarii blocurilor

care vor fi reabilitate termic din
bani europeni. Nu ne-a fost
u[or s\ îi convingem s\ se aso-
cieze, au privit cu reticen]\
inten]ia noastr\, dar iat\ c\
acum eforturile noastre s-au
încheiat cu succes.

Urmeaz\ în scurt timp semnarea unui alt
contract cu finan]are european\ pentru 
modernizarea iluminatului public în oraşul
R\cari. În felul acesta iluminatul stradal
poate fi gestionat u[or [i eficient din punct de
vedere energetic. Noul sistem va  permite
dirijarea iluminatului stradal de la distan]\,
prin intermediul re]elelor mobile [i internet.
Mai mult, l\mpile de tip LED, eficiente ener-
getic, permit economisirea cu pân\ la 80%
din electricitate, în compara]ie cu linia de
baz\, [i câteva zeci de mii de lei pe an.

SPUNE O VORB| DIN B|TRÂNI: „A FOST
FRUMOS, CHIAR PREA FRUMOS S| POAT| FI
ADEV|RAT...” 

La noi, la R\cari, ne-am putut bucura
în prima parte a anului de foarte multe 
activit\]i cultural artistice - a fost frumos [i
prea frumos. Consider\m c\ activit\]ile 
culturale sunt modalit\]i utile de comunicare
cu cet\]enii r\c\reni şi noi le folosim din plin.
Fie c\ vorbim aici despre Zilele localit\]ilor
din R\cari, prilej în care oamenii se pot întâlni
s\ rela]ioneze, s\ comunice eficient, iar noi
vedem lucrul acesta ca un mare câştig, sau
despre concursul “Cea ma frumoas\ gos-
pod\rie” care nu face altceva decât s\
scoat\ în eviden]\ acele gospod\rii bine
îngrijite şi  totodat\ s\ stimuleze şi al]i gospo-
dari la a da mai mult\ aten]ie spa]iului din
fa]a gospod\riei lor – este pe termen lung un
mare câ[tig. 

Pe aceast\ cale le urez succes mai
departe tuturor [i sper s\ ne vedem la pre-
miere cu mul]i al]i gospodari care vor ^n]elege
c\ frumuse]ea exterioar\ este partea vizibil\
a frumuse]ii interioare.   

Acord\m o mare aten]ie de asemenea
şi valorilor personale ale localit\]ii prin
scoaterea acestora în eviden]\ pentru aportul
lor în aceast\ comunitate.

Dup\ munc\ exist\ şi r\splat\ în R\cari.
Aşa cum ne-am obişnuit în fiecare an, Sala
de festivit\]i a Liceului R\cari g\zduieşte
festivitatea de premiere a acestora,
momente deosebite în care sunt oferite
premii speciale, premii pentru profesorul anu-
lui, înv\]\torul anului, educatoarea anului,
poli]istul anului, pompierul anului, jandarmul
anului, cei mai buni elevi de la clasa
preg\titoare pân\ la liceu. 

Având în vedere aceast\ “politic\”, politica

omului, a cet\]eanului, vom continua pe
aceast\ linie în ciuda unui grup minuscul,
care caut\ publicitate cu orice chip,  de
dragul de a ie[i în eviden]\. Le spun: dragii
mei, în eviden]\, se iese [i cu ridicolul,
r\utatea, invidia sau chiar cu prostia! Mai
repede [i mai u[or decât cu aspectele pozi-
tive! Nu risca]i, c\ v\ d\uneaz\ vou\, dragi
broscu]e, [oricei, bond\rei sau licurici care,
pe lâng\ ocupa]ia de a t\ia frunze la c\]eluşi,
o mai ave]i şi pe aceea cu privire la
activit\]ile executivului prim\riei R\cari.
Sunte]i tineri [i-i p\cat! „Nu fi]i pro[ti, c\ de
pro[ti îi plin\ lumea!”, spune o vorb\
româneasc\. Totuşi dac\ nu se prinde sfatul
de voi scrie]i mai departe domnilor c\ oricum
altceva nu ave]i de f\cut.

******
Mi se întâmpl\ uneori, când m-a[ez în

fa]a calculatorului  pentru a scrie la ziar,
primul gând s\ îmi zboare la întâmpl\rile
negative produse în comunitate. Dar, spre
marea mea satisfac]ie, acestea sunt, încet-
încet, tot mai pu]ine!

Cu ani  în urm\ eram adesea sunat la
telefon [i, cu un anumit ton de repro[, m\
întreba câte un cet\]ean: “Când are prim\ria
de gând s\ coseasc\ iarba de la strad\, c\
eu vreau s\-mi culeg corcoduşele?”, ast\zi
aproape au disp\rut asemenea întâmpl\ri.
{i-i bine! E bine, c\ ast\zi cel pu]in 60-70 de
procente dintre noi cosim sau tundem iarba
de la strad\. Pentru aceasta [i pentru multe
altele v\ mul]umesc, dragi r\c\reni!
Poate c\ unii dintre noi, mai în glum\, mai în
serios, vor spune: Hai, las\-ne dom’le primar
cu mul]umirile c\ asta-i... abureal\! Vrei s\
ne câ[tigi simpatia! Vine campania pentru
preziden]iale [i-ncepe circul. {i da, [i nu.
Faptele, lucrurile concrete, nu pot fi ascunse:
bune sau rele. Exist\, se v\d, se pot pip\i ca
s\ spun a[a. Le utiliz\m. Asta nu-i abureal\.
De aceea, ]in s\ v\ mul]umesc! De ce?
Pentru c\ ne-am consultat [i acum [tim mai
bine ce ne dorim. Da, [tim. Noi to]i [tim,
împreun\, pentru binele comunit\]ii. Pentru o
comunicare cât mai eficient\ folosesc toate
mijloacele de comunicare posibile. Întâlnirile
cet\]ene[ti periodice, întâlniri în care p\surile
[i nevoile dumneavoastr\ sunt ascultate [i
apoi c\ut\m împreun\ solu]ii. Pentru cei care
sunt prieteni cu internetul a[a cum v-am
obi[nuit, m\ pute]i g\si 24/25 pe facebook
pe whatsapp. Periodic avem [i transmisiuni

video online în care fiecare
p\rere care este exprimat\
conteaz\. V\ a[tept la comuni-
care  oricând, oricum, oriunde.

Un ultim gând…, v\ îndemn
pe to]i s\ citi]i vorbele unui
ROMÂN în]elept. Merit\!
Avem de înv\]at de la el, to]i:
tineri, b\trâni, [coli]i sau mai
pu]in [coli]i.
Este valabil pentru toat\ lumea
care cite[te.
“Ieri, am plecat, iar pe azi îl
tr\im a[a cum vine... Avem,
îns\, o [ans\ s\ ne preg\tim

împreun\ [i, astfel, în unire, mâine s\ nu mai
gre[im. Deci «azi» este r\gazul pe care îl
avem pentru a ne preg\ti pentru un «mâine»,
nu pentru noi, ci pentru copiii no[tri. Azi este
r\gazul când avem o [ans\ s\ în]elegem
gre[eala de ieri. Atunci, [i numai atunci,
legea iubirii care ne ]ine împreun\, numai
atunci putem face ceva, a[a, un fel de dar
pentru noua genera]ie, pentru copiii no[tri de
azi. M\car ei s\ nu mai aib\ tot atâtea
r\t\ciri [i nepl\ceri câte am îndurat noi, cei
de ieri [i azi.

Acest exerci]iu are un «motor»: speran]a
de a g\si calea. Totu[i, este dificil s\ tr\ie[ti
în cea]a vie]ii numai în speran]\, f\r\ a ne
sprijini în toiagul n\dejdii. N\dejdea este
Adev\rul în]eles ieri. Cinicul a aruncat de
mult toiagul n\dejdii, iar, prin dispre], s-a rupt
de cei uni]i în speran]a comun\, deci unire.
În singur\tatea adus\ de trufia c\ ai g\sit o
alt\ cale, ajungi s\ cuno[ti triste]ea limita-
tiv\, care zide[te inima omului. Mai este o
[ans\: s\ sparg\ zidurile triste]ii din inima ta
întemni]at\ [i s\ te bucuri de c\ldura luminii.
{i înc\ un lucru: atunci, în singur\tatea lui de
sine pentru sine, începi, aduni [i aduni, [i iar
aduni, iar via]a ta, din ce în ce, intr\ în
conjunctura verbului «a avea» [i, treptat, te
despar]i de «a fi». Atunci apare dezechilibrul!
Bucuria lui «a avea» î]i aduce însingurarea,
cea care î]i împietre[te inima (Demostene
Andronescu).

*****
Este bine de citit  [i-i de luat aminte ce

scrie un în]elept! C\ nu-i r\u s\-ncerci în per-
manen]\ s\-]i cuno[ti m\sura propriei tale
[tiin]e [i m\sura propriei tale... ne[tiin]e!

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

Al dumneavoastr\,

Marius Florin Carave]eanu,
Primarul ora[ului R\cari

mcaraveteanu@yahoo.com 
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Proiectele 
continu\...

“Domnul este aproape de 
cei cu inima înfrânt\ şi

mântuieşte pe cei cu duhul
zdrobit.” (Psalmii 34.18)
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Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui

În data de 05.03.2019, la
ora 14,00, în sala de şedin]e a
Liceului Teoretic “Ion Ghica”
R\cari, s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei ordinare 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 12.30 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, domnul primar, în
deschiderea lucr\rilor şedin]ei,
propune aprobarea ordinei de zi,
propunere care se aprob\ în una-
nimitate de c\tre cei prezen]i.

Preşedinte de şedin]\ Mircea
Valentin, declar\ deschise lucr\rile
şi aduce la cunoştin]\ proiectul
ordinei de zi, dup\ cum urmeaz\:

1. Proiect de hot\râre privind
acordarea titlului de, CET|}EAN DE
ONOARE postmortem, domnului
economist Matei Marin. 
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvân-
tul domnului primar pentru
prezentarea proiectului de
hot\râre, privind acordarea titlului
de, CET|}EAN DE ONOARE’’ post –
mortem, domnului economist
Matei Marin.
Domnul primar, aduce la
cunoştin]\ faptul c\ în sal\ se afl\
membrii familiei domnului Matei
Marin, doamna deputat Carmen
Holban, rude, prieteni cons\teni

care au ]inut s\ fie prezen]i în
acest moment. Dup\ prezent\rile
f\cute şi propunerea de p\strare a
unui moment de reculegere în
memoria colegului consilier Matei
Marin, se propune Acordarea titlu-
lui de “Cet\]ean de Onoare” al
oraşului R\cari postmortem, dom-
nului economist MATEI MARIN,
pentru activitatea depus\ şi impli-
carea în via]a comunit\]ii locale.

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. 

Dup\ adoptarea proiectului
de hot\râre au fost invita]i la
cuvânt, membrii familiei domnului
Matei Marin, doamna deputat
Carmen Holban, doamna M\dalina
Matei - so]ie, doamna Matei Oana
– fiica. Deasmenea, au solicitat
înscrierea la cuvânt şi colegii con-
silieri Achim Ion şi Mircea Valentin,
care pe lâng\ faptul c\  au fost
colegi în cadrul Consiliului Local,
chiar dac\ în opozi]ie, au prezentat
un omagiu celui care a fost colegul
lor fermier - Matei Marin. 
3.    Proiect de hot\râre privind
schimbarea denumirii unei str\zi
situate în satul Colacu, din str.
Mihail Sadoveanu în str. ec. Matei
Marin.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar pentru
prezentarea proiectului de
hot\râre. Astfel arat\ c\ dup\
adoptarea proiectului de hot\râre
privind acordarea titlului de
Cet\]ean de onoare postmortem,
domnului economist Matei Marin,
se prezint\ propunerea de modifi-
care a Nomenclatorului stradal al
satului Colacu, prin schimbarea
denumirii din strada Mihail
Sadoveanu în strada economist
Matei Marin. Totodat\ se arat\ c\
pe aceast\ strad\ este situat sedi-
ul Fermei ce a apar]inut domnului
Matei Marin şi prin atribuirea 
acestei denumiri se va p\stra vie în
memoria cet\]enilor satului Colacu,
numele acestuia şi amintirea lui.
4. RAPORTUL primarului oraşului
R\cari pe anul 2018.

Preşedintele de şedin]\ d\ 
cuvântul primarului oraşului R\cari
în vederea prezent\rii raportului, pe
care ^l prezent\m în sintez\:

“Dragi locuitori ai oraşului R\cari,
În conformitate cu prevederile

art.63, alin. (3), lit. a) din Legea
administra]iei publice locale
nr.215/2001 – republicat\, cu
modific\rile [i complet\rile 
ulterioare, în calitate de primar al
oraşului R\cari, am obliga]ia legal\
de a prezenta, Raportul cu privire
la starea economic\, social\ [i de
mediu a unit\]ii administrativ-teri-
toriale oraşul R\cari, în anul 2018.

Ne afl\m în cel de-al treilea
mandat – aproximativ 10 ani de
când  a]i decis pentru prima dat\ o
schimbare în conducerea acestei
localit\]i şi prin votul       
dumneavoastr\ a]i decis, în iunie
2008, s\ fiu primar al oraşului
R\cari, decizie pe care, în data de
05 iunie 2016, ^n aproximativ 72
de procente a]i reînnoit acest 
mandat, drept pentru care m\
înclin în fa]a dumneavoastr\ şi v\
mul]umesc.

Astfel, vin în fa]a
dumneavoastr\ cu raportul asupra
st\rii sociale, economice, sociale şi
de mediu a oraşului R\cari.

Anul pe care l-am încheiat 
n-a fost unul uşor. A fost un an în
care s-a muncit asiduu la toate
nivelurile administra]iei pentru a
realiza ceea ce ne-am propus, iar
acest lucru nu a f\cut decât s\
demonstreze c\ suntem o comuni-
tate unit\, capabil\ s\ mearg\ cu
fruntea sus pe drumul pe care 
singur\ şi l-a hot\rât.

Investi]iile presupun preg\tire,
timp, viziune şi bani, iar noi am
reuşit s\ ne gospod\rim şi s\ ne
adapt\m din mers tuturor
provoc\rilor şi schimb\rilor care au
ap\rut pe parcursul derul\rii lor.        

Au fost destule obstacole de
dep\şit şi multe mentalit\]i de
schimbat în drumul dintre vechi şi
nou. V\ mul]umesc 
dumneavoastr\, locuitorilor oraşului
R\cari, Consiliului Local, echipei
care formeaz\ conducerea
autorit\]ii locale şi tuturor

angaja]ilor prim\riei, care a]i con-
tribuit la încheierea unui an cu
multe realiz\ri, în condi]ii 
economice deosebit de grele.

Am încercat în acest timp s\
v\ demonstrez c\ sunt un om al
faptelor, nu al vorbelor, c\ sunt un
om de cuvânt şi sper c\ am reuşit.
V\ asigur c\ voi ]ine cont
întotdeauna de p\rerile 

dumneavoastr\, pentru c\ numai
împreun\ putem demara şi finaliza
proiecte importante pentru oraşul
nostru, pe care cu to]ii îl iubim atât
de mult.
Astfel, Raportul primarului oraşului
R\cari, prezentat în fiecare an,
reprezint\ pentru noi un material
de reflec]ie, de analiz\, dar şi o
necesitate, în contextul
preocup\rilor pentru o real\
deschidere şi transparen]\ a insti-
tu]iei noastre.

Prin aceast\ lucrare care este
de fapt o radiografie pragmatic\ a
Prim\riei oraşului R\cari, supunem
aten]iei tuturor celor interesa]i date
concrete despre modul în care au
fost folosi]i banii publici.

Încerc\m astfel, s\
îmbun\t\]im în fiecare an calitatea
şi eficien]a activit\]ii noastre, aces-
te deziderate realizându-se prin
participarea locuitorilor oraşului în
procesul administrativ, la luarea
deciziilor într-un mod corect şi
deschis. Acest material de analiz\
este unul din instrumentele prin
care institu]ia pe care o conduc şi
o reprezint, pune la dispozi]ia
cet\]enilor, în format scris şi pe c\i
media modalit\]i pentru a se 
informa corect asupra activit\]ii şi
rezultatelor muncii noastre. În
urma unei analize a bilan]ului pe
care vi-l prezint mai jos putem
spune c\ anul 2017 a fost pentru
R\cari, înc\ un pas înainte.

Toate acestea au fost posibile
cu sprijinul dumneavoastr\, al
pl\titorilor de taxe şi impozite, dar
şi datorit\ unei echipe din cadrul
Prim\riei şi a serviciilor subordo-
nate Consiliului Local care au
în]eles datoria lor fa]\ de comuni-
tate. 

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 05.03.2019

nr. 79, 2019

octaviana_ene@yahoo.com

De interes cet\]enesc

(urmare ^n pagina a 6-a)
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Lucr\ri de gospod\rire ^n

localit\]i
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Lucr\rile la 

drumul Jude]ean

711 A, Mavrodin-

Colacu, s-au

^ncheiat! 

Vineri, 5 iulie, Liviu Gabriel Mu[at, directorul Agen]iei pentru
Dezvoltare Regional\ Sud Muntenia, în prezen]a Rovanei Plumb,
eurodeputat, [i a lui Alexandru Oprea, pre[edintele Consiliului Jude]ean
Dâmbovi]a, a semnat, al\turi de reprezentan]ii administra]iei locale,
Teodora Anghelescu, primarul comunei Bezdead, Luisa-Marioara
B\rboiu, primarul comunei Nucet, Constantin Dinu, primarul municipiu-
lui Moreni, Marius-Florin Carave]eanu, primarul ora[ului R\cari [i 
Jean-Aurelian Istrate, primarul comunei Vi[ina, cinci noi contracte de
finan]are destinate îmbun\t\]irii infrastructurii educa]ionale [i a
cl\dirilor reziden]iale.

Prim\ria Ora[ului R\cari beneficiaz\ de finan]are Regio pentru 
aplica]ia „Elaborarea documenta]iei pentru autorizarea execu]iei
lucr\rilor de construc]ii privind reabilitarea termic\ a blocului A, a
blocului B [i a blocului C”, depus\ în cadrul Axei prioritare 3 -
„Sprijinirea tranzi]iei c\tre o economie cu emisii sc\zute de carbon”,
Prioritatea de investi]ii 3.1 - „Sprijinirea eficien]ei energetice, a ges-
tion\rii inteligente a energiei [i a utiliz\rii energiei din surse regenera-
bile în infrastructurile publice, inclusiv în cl\dirile publice, [i în sectorul
locuin]elor”, Opera]iunea A – Cl\diri reziden]iale. Astfel, obiectivul
autorit\]ilor locale este de a cre[te eficien]a energetic\ a cl\dirilor 
reziden]iale, prin reabilitarea [i modernizarea blocurilor A, B [i C din
ora[ul R\cari. Implementarea acestor m\suri va conduce la sc\derea
emisiilor echivalente CO2, la reducerea consumului anual de energie,
precum [i la cre[terea num\rului de gospod\rii cu o clasificare mai
bun\ a consumului de energie.

Valoarea total\ a proiectului este de 1.462.954, 46 lei, din care
peste 680 de mii de lei sunt aloca]i din FEDR, finan]area din bugetul
na]ional este de aproximativ 120 de mii de lei, cofinan]area eligibil\ a
beneficiarului ajungând la valoarea de peste 533 de mii de lei.
Perioada de implementare a aplica]iei este de 56 de luni, începând cu
5 ianuarie 2016.

Semnarea contractului de finan]are pentru reabilitarea termic\ a

blocurilor din R\cari.

Cartier cu cartier
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Cine? ce? unde? când?

“ P|DUREA PARA{UTI{TILOR” s-a
n\scut în câteva ore în Cartierul
Tineretului din Ghimpa]i

Nicolae B\lcescu era de p\rere c\ 
istoria este cea dintâi carte a unei na]ii.
Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi
viitorul, ajut\ s\ ştim cine suntem, de unde
venim. Ne dezv\luie trecutul, ne arat\ 
parcursul înaintaşilor noştri, greşelile lor,
trecutul cu bune şi rele.

Aşa putem înv\]a c\ suntem un popor
greu încercat, dar plin de resurse. În oraşul
R\cari, istoria  poporului român este la loc
de cinste, ziua de 27 Martie 2019,  a avut
dubl\ semnifica]ie: 101 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România şi  100 de  stejari
planta]i  dând naştere proiectului 
“P|DUREA PARA{UTI{TILOR.”  

În Cartierul Tineretului din Ghimpa]i,
oraşul R\cari, o admirabil\ moblizare de
for]e  a dat via]\ unui nou şi ambi]ios
proiect: “P|DUREA PARA{UTI{TILOR.” Este
de apreciat r\spunsul oamenilor la o astfel
de invita]ie. Încet, încet, în]elegem [i noi ce
înseamn\ s\ dai înapoi ceva lumii în care
tr\ie[ti. Prim\ria ora[ului R\cari şi Consiliul
Local  R\cari  au r\spuns  provoc\rii
lansate de  c\tre generalul de brigad\ (r.)
dr. Marius Dumitru Cr\ciun, fost comandant
al  Batalionului 64 Paraşutişti şi militarii în
rezerv\ ai fostului Regiment  64 de
para[uti[ti din Boteni,  ini]iatorii  proiectului
“P|DUREA PARA{UTI{TILOR.”

Miercuri, o zi de prim\var\  senin\ şi cu
mult soare,  în Cartierul Tineretului din
Ghimpa]i, oraşul R\cari, a adunat laolalt\

r\c\renii, cu mic, cu mare , autorit\]ile
locale, militarii în rezerv\ ai fostului
Regiment 64 de para[uti[ti din Boteni şi nu
în ultimul rând  Batalionul 495 Para[uti[ti –
Clinceni  în frunte cu locotenent-colonel
Cezar Cucoş, comandatul Batalionului, care
în numai câteva ceasuri, au plantat  100
de  stejari dând naştere proiectului
“P|DUREA PARA{UTI{TILOR.” La fiecare
stejar plantat s-a pus  şi un tricolor.

În timp ce în Cartierul Tineretului din
Ghimpa]i, oraşul R\cari se plantau cei 100
de stejari dând naştere proiectului
“P|DUREA PARA{UTI{TILOR”, un  avion de
mici  dimensiuni a survolat zona, iar  dup\
câteva ture a şi  aterizat.

În “P|DUREA PARA{UTI{TILOR” din
Cartierul Tineretului din Ghimpa]i, oraşul
R\cari, generalul de brigad\ (r.) dr. Marius
Dumitru Cr\ciun şi locotenent-colonel Cezar
Cucoş, comandatul Batalionului 495
Para[uti[ti – Clinceni au plantat şi stejarul
în cinstea primului general paraşutist din
Armata Român\ şi fondatorul trupelor de
paraşutişti din România,  Grigore Ba[tan.

Potrivit primarului Marius Carave]eanu,
proiectul “P|DUREA PARA{UTI{TILOR”, va
continua cu plantarea altor 1000 de puie]i.
Profesionalismul, disciplina şi devotamentul
sunt crezul  camarazilor de arm\, dovedit şi
ast\zi, la R\cari.

Cartier cu cartier
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Preocuparea principal\ a mea, a întregului
aparat de specialitate din cadrul Prim\riei oraşului
R\cari, a Consiliului Local R\cari, în anul 2018 a
fost gospod\rirea eficient\ a oraşului, a bugetului
local şi, nu în ultimul rând, bun\starea cet\]enilor
vizând: dezvoltarea infrastructurii oraşului R\cari,
atragerea de fonduri nerambursabile în vederea
realiz\rii obiectivelor prev\zute în „Strategia de
Dezvoltare Durabil\ a oraşului R\cari”, atragerea de
investitori, repararea şi între]inerea drumurilor din
localitate, în limita bugetului local; asigurarea 
transparen]ei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor
publici şi a ac]iunilor întreprinse de administra]ia
public\; eficientizarea serviciilor aparatului prim\riei
prin asigurarea condi]iilor şi a climatului optim de
lucru în cadrul Prim\riei R\cari, cât şi în rela]iile cu
cet\]enii, beneficiarii direc]i ai acestor servicii; 
organizarea de manifest\ri cultural distractive şi
sportive cu scopul de a dezvolta componen]a 
cultural\, sportiv\ şi social\ a vie]ii cet\]enilor din
oraşul R\cari.

Consider c\ datele prezentate în raport pot oferi
cet\]enilor oraşului o imagine general\ asupra 
activit\]ii noastre în anul care a trecut, asupra 
modului şi eficien]ei rezolv\rii problemelor 
comunit\]ii locale.

Ca şi în anii anteriori, pentru atingerea 
scopurilor propuse am folosit prerogativele conferite
de lege autorit\]ii executive în condi]iile legisla]iei
actuale, cu respectarea principiilor fundamentale
respectiv: descentralizare, autonomie locale, 
deconcentr\rii serviciilor publice, eligibilit\]ii
autorit\]ilor administra]iei publice locale, legalit\]ii şi
al consult\rii cet\]enilor în solu]ionarea problemelor
locale de interes deosebit.

Şi în anul 2018, la toate realiz\rile institu]iei
un aport deosebit de important a fost adus de
aparatul de specialitate al primarului şi de 
personalul serviciilor subordonate, sau, aşa cum
obişnuiesc s\ spun, echip\ format\ la nivelul
autorit\]ii publice, care, convins\ de importan]a
muncii sale, a depus eforturi remarcabile pentru
ob]inerea rezultatelor care vor fi prezentate în 
continuare.

În vederea elabor\rii politicilor publice aplicabile
pentru intervalul la care facem referire în prezentul
raport, s-au analizat rezultatele anilor anteriori şi s-a
continuat procesul de eficientizare a serviciilor la
nivelul prim\riei, nefiind neglijat\ nici eficacitatea,
nici calitatea presta]iilor oferite.

În ciuda acestor aspecte privind lipsa de 
personal, bugetul limitat, având în vedere încas\rile

la nivelul bugetului local, s-au înregistrat totuşi
rezultate bune şi foarte bune, personalul în]elegând
pe deplin greut\]ile cu care ne confrunt\m şi
repliindu-se ca de fiecare dat\ la cerin]e, au f\cut

fa]\ cu succes acestora. 
Aşa cum a rezultat şi din structura rapoartelor de
activitate ale anilor preceden]i, atribu]iile care îmi
sunt conferite prin lege nu se pot îndeplini decât
prin intermediul întregii structuri a Prim\riei, de
aceea, în calitate de conduc\tor al administra]iei
publice locale, în acest raport se vor reg\si 
rezultatele tuturor compartimentelor de resort şi ale
serviciilor subordonate.

Ac]iunile care au fost întreprinse în anul 2018
au vizat toate sectoarele de activitate din sfera
administra]iei locale, respectiv investi]ii de interes
local, asisten]\ social\, educa]ie, s\n\tate, cultur\,
tineret, sport, ordine public\, situa]ii de urgen]\,
protec]ia şi refacerea mediului, dezvoltarea urban\,
eviden]a popula]iei, servicii de utilitate public\,
activit\]i de administra]ie social-comunitar\.

S-a încercat şi reuşit în cea mai mare m\sur\
mediatizarea tuturor ac]iunilor ini]iate sau g\zduite
de prim\rie, prin anun]uri afişate în zonele centrale
şi comunicate prin  mass-media - posturile locale
de televiziune, prin intermediul telefoniei mobile
SMSender.

O modalitate important\ de comunicare a
ac]iunilor Prim\riei o constituie şi ziarul local 
„Ziarul Prim\riei R\cari”, care poate fi citit şi 

electronic pe pagina de web a Prim\riei R\cari 
www.primariaracari.ro, al\turi de alte informa]ii
utile.

Pentru men]inerea unui contact permanent cu
cet\]enii s-a încercat eficientizarea activit\]ii de
colaborare cu aceştia, prin întâlniri repetate, în
fiecare cartier component, prin ini]ierea unui anun]
în prealabil, procedur\ prin intermediul c\reia se
exercit\ transparen]a în administra]ie, prin oferirea
de informa]ii pertinente locuitorilor oraşului,
punerea la dispozi]ia acestora a tuturor materialelor
de informare pentru rezolvarea solicit\rilor lor, astfel
gestionându-se categoriile principale de probleme,
care ulterior sunt analizate în vederea emiterii celor
mai bune decizii.

Tot pentru a asigura transparen]a, înainte de
adoptarea unor decizii, au fost organizate ac]iuni de
consultare a popula]iei, chiar dac\ aceştia sunt
reprezenta]i în cadrul Consiliului Local. 
În cadrul acestor întâlniri, dar şi cu ocazia
prezent\rii locuitorilor la compartimentele de 
specialitate din cadrul institu]iei, s-a acordat 

consiliere şi îndrumare cet\]enilor, astfel încât 
timpul de rezolvare a dolean]elor acestora s\ nu
dep\şeasc\ o perioad\ mai mare de zece zile, cu
excep]ia celor a c\ror rezolvare necesit\ o perioad\
mai îndelungat\ de timp, urm\rindu-se în acelaşi
timp şi respectarea de c\tre compartimentele de
specialitate a termenelor legale.

Pentru c\ infrastructura oraşului R\cari este una
dintre premisele dezvolt\rii comunit\]ii locale, ca de
altfel şi principala promisiune f\cut\ la începutul
mandatului meu, am continuat şi în 2018 cu
proiecte importante în acest domeniu.
Cele mai importante investi]ii ale lui 2018 au avut
ca surs\ de finan]are fondurile bugetului de stat şi
bugetului local, printr-un efort comun, prin sus]inere
din partea tuturor colaboratorilor din cadrul 
structurilor din administra]ia jude]ean\ şi local\.

Aşa cum am afirmat înc\ de la începutul 
mandatului meu, am reuşit s\ nu fac promisiuni 
irealizabile şi astfel toat\ activitatea mea s-a 
materializat în proiecte de dezvoltare şi de 
promovare a oraşului R\cari. 

Pentru a realiza tot ceea ce mi-am propus, am
avut nevoie de suportul, sus]inerea, r\bdarea şi
realismul locuitorilor oraşului R\cari, de o gândire
obiectiv\ asupra problemelor cu care se confrunt\
comunitatea local\.

Dezvoltarea oraşului R\cari, trebuie s\ se 
realizeze în mod echilibrat. Gestionarea eficient\ a
bugetului şi realizarea unor investi]ii majore durabile
au constituit problemele prioritare ale agendei mele
de lucru.

Aşa cum am ar\tat de fiecare dat\ când am
avut ocazia s\ m\ adresez dumneavoastr\, singura
posibilitate ca oraşul R\cari s\ se dezvolte, a fost
aceea de a atrage cât mai multe finan]\ri din 
fondurile structurale, finan]\ri care în anul 2018 au
constat în preg\tirea studiilor de teren, a studiilor
de fezabilitate în vederea promov\rii cererilor de
finan]are pentru toate axele prioritare deschise la
finan]are în anul 2018, dar şi pentru cele care vor fi
deschise în perioada urm\toare.

De asemenea, în anul 2018 au fost depuse cinci
cereri de finan]are prin Programul Opera]ional
Regional 2014-2020, reprezentând un num\r de
12 obiective de investi]ii şi modernizarea a  55 de
str\zi în toate localit\]ile oraşului. Pentru trei cereri
de finan]are a fost declarat\ eligibilitatea adminis-
trativ\, tehnic\ şi financiar\, în prezent fiind în
etapa de precontractare.

Anul 2018, ca de altfel întreaga perioad\ de
la începutul mandatului meu, a reprezentat o activi-
tate cu un program zilnic de 12-14 ore, în care
activitatea primarului s-a desf\şurat în diverse
loca]ii, birou, şantierele deschise în localitate,
prezen]a în localit\]ile componente ale oraşului, la
autorit\]ile jude]ene şi centrale, toate acestea f\r\
a ]ine cont de un program de lucru determinat în
timp şi toate numai pentru a satisface interesele
cet\]eanului şi ale comunit\]ii locale.

Volumul proiectelor promovate în anul 2018,
finan]ate din diverse surse, buget local sau buget
de stat, poate fi apreciat la valoarea de peste
25.000.000.00 lei, pentru proiecte care au 
schimbat aspectul localit\]ii într-un termen scurt,
schimbare care nu se va opri aici.

În anul 2018 au fost promovate urm\toarele
obiective de investi]ii [i repara]ii, pentru care au
fost accesate atât surse de finan]are 
nerambursabil\, cât şi din fonduri guvernamentale
şi buget local, astfel:

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 05.03.2019

(urmare ^n pagina a 7-a)

De interes cet\]enesc
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R|CARI
1. Sistem de alimentare cu ap\ în oraşul R\cari
şi localit\]ile componente Ghergani şi Mavrodin
POIM – Etapa I
2. Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare
infrastructura educa]ional\ {coala Gimnazial\
R\cari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD
3. Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare
infrastructura educa]ional\ Gr\dini]a R\cari POR
– Axa 10
4. Constituire Sala de Festivit\]i în oraşul R\cari
– Compania Na]ional\ de Investi]ii
5. Reabilitare Baz\ Sportiv\ în oraşul R\cari POR
– Axa 13.1 – PIRU SUD
6. Amenajarea Parcul Eroilor şi mutarea
Monumentului Eroilor în oraşul R\cari POR – Axa
13.1 – PIRU SUD
7. Modernizare str\zi în oraşul R\cari şi cartierul
Ghergani, jude]ul Dâmbovi]a POR – Axa 13.1
PIRU SUD
8. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari asociere CJD Etapa ÎI – Moşteni, Cuza
Vod\ (R\cari); - Bujorului, Fântânii, Ştefan cel
Mare (Colacu) 
9. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POR Ana 3.1 c
10. Reabilitarea blocurilor A, B, C, oraşul R\cari
POR Axa 3.1 a
11. Constituire fose – zona blocuri R\cari; Buget
Local
12. Modernizare drumuri de interes local în
oraşul R\cari asociere CJD Etapa I – Boanga, 8
Martie, T. Vladimirescu (R\cari); - Bisericii
(Colacu)
13. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a - AFIR
GHERGANI
1. Sistem de alimentare cu ap\ în oraşul R\cari
şi localit\]ile componente Ghergani şi Mavrodin
POIM – Etapa I
2. Modernizare str\zi în oraşul R\cari şi cartierul
Ghergani, jude]ul Dâmbovi]a POR – Axa 13.1 –
PIRU SUD
3. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POR Axa 3.1 c
4. Constituire Sala de Festivit\]i în satul Ghergani
–MDRAP – CNI 
5. Constituire 40 de apartamente tip ANL în
oraşul R\cari, cartierul Ghergani CNI – ANL 
6. Reabilitare cl\diri publice – Centru reziden]ial
pentru persoane vârstnice R\cari – PNDL II
7. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a – AFIR
8. Extindere re]ea alimentare cu energie electric\
MAVRODIN
1. Sistem de alimentare cu ap\ în oraşul R\cari
şi localit\]ile componente Ghergani şi Mavrodin

POIM – Etapa I
2. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POr Axa 3.1 c
3. Modernizare str\zi în oraşul R\cari, cartierele
Mavrodin, Colacu, S\bie[ti, Ghimpa]i POR – Axa
13.1 – PIRU NORD
GHIMPA}I
1. Sistem de canalizare în localit\]ile compo-
nente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i POIM Etapa II
2. Modernizare str\zi în oraşul R\cari, cartierele
Mavrodin, Colacu, S\bie[ti, Ghimpa]i POR – Axa
13.1 – PIRU NORD
3. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POR Axa 3.1 c
4. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i jude]ul
Dâmbovi]a – AFIR
COLACU
1. Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare
infrastructura educa]ional\ {coala Gimnazial\
Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD
2. Construire baz\ sportiv\ în oraşul R\cari,
Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD
3. Amenajare Centrul cultural în oraşul R\cari,
satul Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD
4. Modernizare str\zi în oraşul R\cari, cartierele
Mavrodin, Colacu, S\bie[ti, Ghimpa]i POR – Axa
13.1 – PIRU NORD
5. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POR Axa 3.1 c
6. Sistem de canalizare în localit\]ile compo-
nente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i POIM Etapa II
7. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari asociere CJD Etapa I – Boanga, 8 Martie,
T. Vladimirescu (R\cari); - Bisericii (Colacu)
8. Extindere re]ea ap\
9. Extindere re]ea alimentare cu energie electric\
10. Extindere re]ea iluminat public
S|BIE{TI
1. Modernizare str\zi în oraşul R\cari, cartierele
Mavrodin, Colacu, S\bie[ti, Ghimpa]i POR – Axa
13.1 – PIRU NORD
2. Amenajare parc în oraşul R\cari, sat S\bie[ti,
Dâmbovi]a POR – Axa 13.1 – PIRU NORD
3. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari – PNDL ÎI – Mihai Viteazul, Gârlei
(S\bie[ti, B\l\neşti); - Constantin Brâncoveanu
(St\neşti)
4. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POR 3.1 c
5. Sistem de canalizare în localit\]ile compo-
nente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i POIM Etapa II
6. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a – AFIR
B|L|NEŞTI

1. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente – POR Axa 3.1 c
2. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari – PNDL ÎI – Mihai Viteazul, Gârlei
(S\bie[ti, B\l\neşti); Constantin Brâncoveanu
(St\neşti)
3. Sistem de canalizare în localit\]ile compo-
nente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i – POIM Etapa II
4. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a – AFIR
ST|NEŞTI
1. Amenajare Centrul cultural în oraşul R\cari,
satul St\neşti POR – Axa 13.1 – PIRU NORD
2. Amenajare Baz\ Sportiv\ în oraşul R\cari,
satul St\neşti, Dâmbovi]a POR – Axa 13.1 –
PIRU NORD
3. Amenajare loc de joac\ în oraşul R\cari,
St\neşti POR – Axa 13.1 – PIRU NORD
4. Monitorizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente – POR Axa 3.1 c
5. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari – PNDL ÎI – Mihai Viteazul, Gârlei
(S\bie[ti, B\l\neşti); - Constantin Brâncoveanu
(St\neşti)
6. Sistem de canalizare în localit\]ile compo-
nente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i – POIM Etapa ÎI
7. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a – AFIR

Aşa cum prezentam şi la sfârşitul anului
2017 şi la finalul acestui an, putem spune f\r\
team\ de a greşi, c\ anul 2018 a fost un an bun
pentru oraşul R\cari, cu rezultate demne de
remarcat în domeniul dezvolt\rii urbane şi 
moderniz\rii şi putem ar\ta c\ echipa format\ la
nivelul autorit\]ii locale a f\cut totul pentru a
dovedi ceea ce a afirmat în foarte multe 
împrejur\ri, adic\ faptul c\ lucrul în echip\ şi mai
ales într-o echip\ unit\, duce la concluzia c\...
împreun\ suntem mai puternici, mai ales când
acestei echipe i se al\tur\ marea majoritate a
cet\]enilor oraşului nostru care au în]eles c\
oraşul R\cari trebuie s\-şi schimbe înf\]işarea,
s\ devin\ un model de oraş civilizat.

Mul]umesc înc\ o dat\, membrilor
echipei, colegilor din executivul prim\riei,
colegilor consilieri care m-au sus]inut în
realizarea celor enumerate şi anticipat atât 
pentru cele care urmeaz\, cât şi celor care au
contribuit la formarea acestui colectiv spre binele
localit\]ii. 

Am convingerea c\ şi în anul 2019 ve]i fi
al\turi de administra]ia local\, împreun\ s\
reuşim s\ dep\şim dificult\]ile create de criza
economico-financiar\ mondial\, s\ reuşim s\
continu\m parcursul ascendent pe care s-a
înscris oraşul R\cari în mandatele precedente, şi
pe care îl vom continua în noul mandat reîn-
credin]at de dumneavoastr\ locuitorii oraşului
R\cari. 

V\ mul]umesc pentru tot sprijinul acordat
pân\ acum şi sper s\ fi]i lâng\ mine şi pe mai
departe!

Al Dumneavoastr\,

Marius Carave]eanu
PRIMAR al oraşului R|CARI

(urmare ^n pagina a 10-a)

(urmare din pagina 6)

De interes cet\]enesc
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Cuplurile de aur [i cele mai frumoase
gospod\rii r\c\rene, la loc de cinste

O nou\ zi de s\rb\toare în via]a 
cultural\ a ora[ului R\cari. 10 cupluri care
au împlinit 50 de ani de c\snicie, au fost
premiate.

Administra]ia de la R\cari, p\streaz\
tradi]ia [i a marcat [i anul acesta cum se
cuvine Ziua Familiei.

{i cum era mai frumos decât prin 
premierea cuplurilor care au împlinit 50 de
ani de c\snicie. A fost oficiat\ [i o rug\ciune
pentru cele 10 cupluri r\c\rene.

Aceste cupluri, a[a cum a punctat [i 
primarul Marius Carave]eanu care a f\cut
oficiile de gazd\, reprezint\ un model. 50 de

ani de c\snicie, o via]\ de om.

Cea mai frumoas\ gospod\rie la
R\cari

Cea mai frumoas\ gospod\rie, este unul
dintre proiectele cu o vechime de 12 ani,
ini]iat la R\cari, de administra]ia condus\ de
edilul Marius Carave]eanu. Este un proiect
ambi]ios care pune um\rul la
înfrumuse]area [i igienizarea ora[ului. Dac\,
în urm\ cu 12 ani, la prima edi]ie, adminis-
tra]ia nu a reu[it s\ identifice decât 10 
gospod\rii care au tratat cu  seriozitate

acest proiect ce presupune igienizarea
[an]urilor [i îngrijirea spa]iului din fa]a por]ii,
ast\zi, administra]ia r\c\rean\ se poate
mândri c\ acest proiect a provocat peste
200 de localnici s\ trateze cu seriozitate
provocarea, dând dovad\ de buni gospodari.

Administra]ia de la R\cari premiaz\ ace[ti
gospodari, în fiecare an.
Cu siguran]\, a[a cum spunea [i edilul
Marius Carave]eanu, proiectul, într-o bun\ zi
^i va provoca pe to]i r\c\renii.

Eveniment
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O GR|DINI}| EUROPEAN| 
VA FI REALIZAT| LA R|CARI, 
CU FONDURI EUROPENE PRIN 

POR 2014 – 2020

Administra]ia de la R\cari  continu\  proiectele cu fon-
duri europene   privind  modernizarea unit\]ilor
şcolare. 

Liviu Mu[at, directorul Agen]iei pentru Dezvoltare

Regional\ Sud Muntenia, [i Marius-Florin Carave]eanu,
primarul ora[ului R\cari, au semnat miercuri, 24 iulie
2019, contractul de finan]are pentru proiectul
„Construire [i dotare gr\dini]a R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”, finan]at din Programul Opera]ional
Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 10 –
„Îmbun\t\]irea infrastructurii educa]ionale”,
Prioritatea de investi]ii 10.1 – „Investi]iile în educa]ie
[i formare, inclusiv în formare profesional\, pentru
dobândirea de competen]e [i înv\]are pe tot parcursul
vie]ii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa]ie [i
formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Cre[terea gradului
de participare la nivelul educa]iei timpurii şi
înv\]\mântului obligatoriu, în special pentru copiii cu
risc crescut de p\r\sire timpurie a sistemului”, apel
dedicat înv\]\mântului antepre[colar [i pre[colar,
Opera]iunea A.

Ini]iativa Prim\riei Ora[ului R\cari, beneficiarul
finan]\rii nerambursabile, are ca obiectiv general
îmbun\t\]irea calit\]ii infrastructurii de educa]ie prin
construirea [i dotarea unei gr\dini]e noi, asigurând

astfel un proces educa]ional desf\[urat la standarde
europene, precum [i participarea popula]iei pre[colare
la procesul educa]ional.

Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi 
finalizate lucr\rile de construc]ie [i de 
amenajare a unui edificiu în care î[i va desf\[ura
activitatea gr\dini]a, precum [i de realizare a c\ilor de
acces, a instala]iilor 
termice, electrice [i sanitare.

Proiectul are o durat\ de implementare de 50 de luni,
1 mai 2018 – 30 iunie 2022, [i deruleaz\ investi]ii ce
au o valoare total\ de 2.255.718,88 de lei.

Din ace[tia, peste 1,6 milioane de lei provin din
Fondul European pentru Dezvoltare Regional\, peste
240 de mii de lei au ca provenien]\ bugetul de stat, în
timp ce 
cofinan]area beneficiarului este de aproape 38 de mii
de lei. 57 de preşcolari vor 
beneficia  de gr\dini]a nou\.

Nu este o noutate c\ administra]ia de la
R\cari, condus\ de edilul 
Marius Carave]eanu, pune mare accent pe

îmbun\t\]irea condi]iilor  din unit\]ile de
înv\]\mânt, ridicându-le la standarde
europene.

Ce a mai f\cut primaru’ [i echipa sa?
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5. RAPORTUL viceprimarului oraşului
R\cari pe anul 2018.

În conformitate cu dispozi]iile art 51,
al 4 din legea 215/2001 privind adminis-
tra]ia public\ local\ – modificat\ şi 
completat\, viceprimarul oraşului R\cari, a
depus raportul anual de activitate pe anul
2018, în format scris.
6. RAPORTUL comisiilor de specialitate
ale consiliului local.

Comisiile de specialitate constituite la
nivelul Consiliului Local au depus raportul
de activitate pe anul 2018, în format
scris.
7.   RAPORTUL Consilierilor Locali pe anul
2018.

În conformitate cu dispozi]iile art 51,
al 4 din legea 215/2001 privind 
administra]ia public\ local\ – modificat\ şi
completat\, to]i cei 15 consilieri locali,
dar şi delega]ii s\teşti, au întocmit şi
depus în scris raportul privind activitatea
desf\şurat\ în anul 2018.
8. Proiect de hot\râre privind evaluarea
performan]elor profesionale ale secretaru-
lui oraşului R\cari, pe anul 2018.

În conformitate cu dispozi]iile art 107,
al (2), lit d din HGR nr 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei func]ionarilor publici,
evaluarea performan]elor profesionale ale
secretarului unit\]ii administrativ teritoriale
se efectueaz\ de c\tre primar, la prop-
unerea Consiliului Local.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei Ene Octaviana – secretarul
oraşului R\cari. Pentru a prezenta în 
sintez\ raportul privind activitatea secre-
tarului oraşului R\cari pe anul 2018. 

Dup\ prezentarea raportului de 
activitate atât domnul primar, cât şi 
consilierii apreciaz\ activitatea foarte 
solicitant\, cu un volum foarte mare de
lucru, a doamnei Octaviana Ene, secre-
tarul oraşului R\cari, activitate în cadrul
c\reia au fost atinse obiectivele propuse,
au fost îndeplinite atribu]iile prev\zute în
fişa postului atât privind coordonarea 
serviciilor cât şi executarea sarcinilor
directe.

Pentru activitatea desf\şurat\ în anul
2018 de c\tre secretarul oraşului R\cari,
domnul Achim Ion, propune Consiliului
Local acordarea calificativului “Foarte
bine”.

Preşedintele de şedin]\ supune la vot
propunerea domnului Achim Ion, privind
acordarea calificativului “Foarte bine”,
dup\ acordarea de c\tre comisia de 
specialitate a avizului favorabil, propunere
care este aprobat\ cu unanimitate de
voturi.

9. Informare privind activitatea
desf\şurat\ de c\tre Poli]ia oraşului R\cari
^n anul 2018 şi obiective pentru anul
2019.

Având în vedere c\ nu a fost posibil\
prezen]a domnului comandant al Poli]iei
oraşului R\cari, se propune amânarea
punctului înscris la ordinea de zi.
10. Proiect de hot\râre privind acordarea
denumirii de “Stadionul Vasile Ni]\” 
stadionului situat în sat Colacu, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a.  

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar pentru prezentarea
proiectului de hot\râre. Se arat\ c\ în
urma propunerii înaintate de c\tre echipa
de fotbal Steagu Roşu Colacu, a decis s\
ini]ieze proiectul de hot\râre privind 
acordarea denumirii de “Stadionul Vasile

Ni]\” stadionului situat în sat Colacu,
oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a. A luat
aceast\ ini]iativ\, având în vedere 
activitatea acestuia în promovarea echipei
locale, dar şi sprijinul financiar şi material
acordat pentru buna organizare şi
desf\şurare a activit\]ii sportive la nivelul
satului Colacu, de peste 40 ani.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar, se d\ cuvântul domnului
Ni]\ Vasile, care vizibil emo]ionat,
mul]umeşte pentru onoarea f\cut\ şi
promite c\ va acorda în continuare tot
sprijinul echipei locale de fotbal, dar nu în
ultimul rând, va milita pentru promovarea
sportului la nivelul localit\]ii.

Domnul preşedinte solicit\ punctul de
vedere al comisiilor de specialitate care
avizeaz\ favorabil, astfel, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi este
aprobat în unanimitate.
11. Proiect de hot\râre privind atribuirea
denumirii unei str\zi situate în satul
Colacu, respectiv, Aleea Stadionului Vasile
Ni]\.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar pentru prezentarea
proiectului de hot\râre. Se arat\ c\ în
urma propunerii înaintate de c\tre echipa
de fotbal Steagu Roşu Colacu, ca şi la
punctul anterior, a decis s\ ini]ieze proiec-
tul de hot\râre privind atribuirea denumirii
unei str\zi situat\ în satul Colacu, 
respectiv, Aleea Stadionului Vasile Ni]\”.
A luat aceast\ ini]iativ\, având în vedere

acelea[i motive ca şi la punctul anterior,
dar şi pentru faptul c\ aceast\ alee nou
înfiin]at\, este calea de acces c\tre
Stadionul cu acelaşi nume.

Domnul preşedinte solicit\ punctul de
vedere al comisiileor de specialitate care
avizeaz\ favorabil, astfel, se supune la vot
proiectul de hot\râre şi este aprobat în
unanimitate.
12. Proiect de hot\râre privind acordarea
denumirii de “Stadionul Nicolae Dumitru”,
stadionului situat în sat Ghimpa]i, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar pentru prezentarea
proiectului de hot\râre. Se arat\ c\ în
urma propunerii înaintate de c\tre echipa
de fotbal Spic de Grâu Ghimpa]i, a decis
s\ ini]ieze proiectul de hot\râre privind
acordarea denumirii de “Stadionul Niculae
Dumitru” stadionului situat în sat
Ghimpa]i, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a. A luat aceast\ ini]iativ\, în
memoria celui care a fost Niculae Dumitru
în satul Ghimpa]i, atât ca juc\tor al
echipei locale, al echipei Unirea R\cari,
dar şi c\ antrenor, precum şi pentru activi-
tatea acestuia în promovarea echipei
locale.

Domnul preşedinte solicit\ punctul de
vedere al comisiileor de specialitate care
avizeaz\ favorabil, astfel, se supune la vot
proiectul de hot\râre şi este aprobat în
unanimitate.
13. Proiect de hot\râre privind aprobarea
inventarului bunurilor mobile şi imobile
proprietatea unit\]ii administrativ teritori-
ale, la sfârşitul anului 2018.

Domnul preşedinte, d\ cuvântul
doamnei Mitrescu Cristina - preşedintele
comisiei de inventariere, pentru a prezenta
raportul comisiei de inventariere. Se arat\
c\ inventarierea a fost efectuat\ în 
perioada 15.11.2018 – 30.12.2018, în
prezen]a tuturor membrilor comisiei de
inventariere şi a fiec\rui gestionar, fiind
încheiate toate procedurile prev\zute de

legisla]ia în vigoare privind valorificarea
inventarului bunurilor ce apar]in 
domeniului public şi privat al u.a.t. R\cari,
nefiind contactate plusuri sau minusuri în
gestiunea fiec\rui compartiment. Dup\
prezentarea f\cut\ de c\tre preşedintele
comisiei de inventariere şi de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor 
favorabile, preşedintele de şedin]\ supune
la vot proiectul şi este aprobat în unanimi-
tate.
14. Proiect de hot\râre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi
func]ionare al Consiliului Local R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei secretar, pentru prezentarea
proiectului de hot\râre. Se arat\ c\ odat\
cu convocarea şedin]ei a fost transmis
Regulamentul de organizare şi func]ionare
al Consiliului Local R\cari şi roag\ 
membrii consiliului s\ fac\ propuneri sau
obiec]ii la acesta. Dup\ prezentarea
f\cut\ de c\tre secretar şi de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor 
favorabile, preşedintele de şedin]\ supune
la vot proiectul şi este aprobat în unanimi-
tate.
15. Proiect de hot\râre privind 
modificarea organigramei Consiliului Local.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei secretar, pentru prezentarea
proiectului de hot\râre. Secretarul
oraşului, prezint\ propunerea Liceului
Teoretic “Ion Ghica” R\cari, prin care se
aduce la cunoştin]\ c\ în urma analizei
procentului de abandon şcolar la Liceul
Teoretic “Ion Ghica”, se constat\ c\ la
nivelul Şcolii Gimnaziale Ghergani, se 
eviden]iaz\ cel mai ridicat procent, în
condi]iile în care Prim\ria oraşului R\cari,
suporta salariile pentru doi mediatori
şcolari. În urma acestei analize se 
propune desfiin]area postului de mediator
şcolar la aceast\ unitate de înv\]\mânt.
Se arat\ c\ celor doi mediatori şcolari, le
este solicitat\ op]iunea de a ocupa un
post de muncitor în cadrul serviciului
administrative, op]iune pe care o pot
exercita în perioada de preaviz.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
preşedintele comisiei de inventariere şi de
c\tre comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de şedin]\ supune
la vot proiectul şi este aprobat în unanimi-
tate.
16. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea transferului imobilului situat în
oraşul R\cari, str. Ana Ip\tescu, nr. 88,
jude]ul Dâmbovi]a, în proprietatea
Ministerului Justi]iei, şi administrarea
Tribunalului Dâmbovi]a pentru func]ionarea
Judec\toriei R\cari, jude]ul Dâmbovi]a. 
Se propune amânarea acestui punct
înscris pe ordinea de zi.
17. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea modific\rii HCL privind 
repartizarea în folosin]\ gratuit\, pe
perioad\ determinat\, imobilul situat în
oraşul R\cari, sat Ghergani, str. G\rii, 
nr. 358, jude]ul Dâmbovi]a, c\tre
Parchetul de pe lâng\ Judec\toria R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei secretar pentru prezentarea
proiectului de hot\râre. Se arat\ c\
Tribunalul Dâmbovi]a, a achizi]ionat în
oraşul R\cari, str. B\ncii nr. 1, un imobil
pentru func]ionarea Parchetului de pe
lâng\ judec\toria R\cari, imobil care
necesit\ repara]ii şi amenaj\ri care nu pot
fi realizate pân\ în luna martie 2019,
când se încheie perioada de repartizare în

folosin]\ gratuit\ c\tre Parchetul de pe
lâng\ Judec\toria R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a, a imobilului situat în oraşul
R\cari, sat Ghergani, str. G\rii, nr 358,
jude]ul Dâmbovi]a, 

Având în vedere cele solicitate, se
propune Consiliului Local, prelungirea
perioadei de atribuire în folosin]\ gratuit\
pe perioad\ determinat\ a imobilului 
situat în oraşul R\cari, sat Ghergani, str.
G\rii, nr. 358, jude]ul Dâmbovi]a, c\tre
Parchetul de pe lâng\ Judec\toria R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a, pân\ la data de
01.09.2019.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
doamna secretar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate. 
18.  Proiect de hot\râre privind aprobarea
închirierii suprafe]ei aferente imobilului
construc]ie demontabil\, (fost sediu BRD),
c\tre proprietarul actual al construc]iei.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei secretar, care prezint\ solicitarea
dlui av. Cornel Enache, privind solicitarea
de închiriere a terenului aferent cl\dirii
fost   sediu BRD Groupe Societe Generale,
pe perioad\ determinat\, în aceleaşi
condi]ii financiare, pân\ la semnarea 
contractului de finan]are pentru constru-
irea Gr\dini]ei R\cari, cu men]iunea ca în
termen de maxim 30 de zile de la
semnarea contractului de finan]are pentru
obiectivul de investi]ii “Construire şi dotare
Gr\dini]\ R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”, s\
demonteze şi s\ elibereze suprafa]a
aferenta cl\dirii proprietatea acestuia.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre doamna
secretar şi de c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi este
aprobat în unanimitate.
19. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea contractului de prest\ri servicii -
asisten]\ juridic\, încheiat între UAT Oraşul
R\cari şi SPCA Cioaca & Asocia]ii.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei secretar pentru prezentarea
proiectului de hot\râre, care arat\ c\ pe
rolul instan]elor judec\toreşti, se afl\ un
num\r de litigii aflate în diferite stadii de
judecat\. Pentru a face fa]\ volumului
mare de lucr\ri cu termene, se propune
continuitatea contractului de   prest\ri 
servicii - asisten]\ juridic\, încheiat între
UAT Oraşul R\cari şi SPCA Cioac\ &
Asocia]ii.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
doamna secretar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate. 

20. Proiect de hot\râre privind acor-
darea de scutiri contribuabililor persoane
fizice.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ c\ pentru a
putea fi prezentate în detaliu propunerile
care stau la baza proiectului de hot\râre
ini]iat, d\ cuvântul domnului consilier al
primarului, domnul Popa Aurelian, care în
atribu]iile ce îi revin, coordoneaz\ activi-
tatea biroului de impozite şi de taxe
locale. 

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul Popa Aurelian şi de c\tre comisiile
de specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.

(urmare ^n pagina a 11-a)

(urmare din pagina 7)

De interes cet\]enesc
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21. Proiect de hot\râre privind
aprobarea “Planului de lucr\ri de
interes local pentru repartizarea
orelor de munc\ prestate de 
beneficiarii de ajutor social din
oraşul R\cari, pentru anul 2019.”

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei secretar, care
aduce la cunoştin]\ faptul c\ este
vorba despre un plan de activit\]i
şi m\suri întreprinse pentru anul
2019, pentru activitatea
desf\şurat\ de c\tre beneficiarii
Legii nr. 416/2001.

Se solicit\ ca pe viitor activi-
tatea beneficiarilor de ajutor
social s\ fie monitorizat\ mai
bine, şi astfel, rezultatele
activit\]ii vor fi percepute în 
localitate mult mai bine şi ca pe
un lucru pozitiv.

Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
22. Proiect de hot\râre privind
aprobarea “Planului de lucr\ri de
interes local pentru repartizarea
orelor de munc\ în folosul comu-
nit\]ii, în executarea mandatelor
emise de c\tre instan]a de jude-
cat\, pentru anul 2019.”

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei secretar care
aduce la cunoştin]\ faptul c\ este
vorba despre un plan de activit\]i
şi m\suri întreprinse pentru anul
2019, pentru activitatea
desf\şurat\ de c\tre persoanele
care execut\ ore de munc\ în
folosul comunit\]ii, în executarea
mandatelor emise de c\tre
instan]a de judecat\, pentru anul
2019.

Se solicit\ ca pe viitor, activi-
tatea acestora s\ fie monitorizat\
mai bine şi astfel, rezultatele
activit\]ii vor fi percepute în 
localitate mult mai bine şi ca pe
un lucru pozitiv.

Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
23. Proiect de hot\râre privind
aprobarea procedurii de
concesionare a suprafe]ei de

196,35 ha, teren p\şune, propri-
etatea oraşului R\cari şi apro-
barea raportului de evaluare în
vederea concesion\rii. 

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei secretar, care
aduce la cunoştin]\ faptul c\ la
nivelul oraşului R\cari a fost 
constituit\ Asocia]ia cresc\torilor
de animale Ghimpa]i 2020, 
asocia]ie cu personalitate juridic\,
precum şi faptul c\ aceasta a
înaintat cererea de concesionare
a p\şunilor pentru exploatarea
acestora de c\tre cresc\torii de
animale, de pe raza oraşului
R\cari, membrii  asocia]iei  
propun promovarea procedurii de
organizare a licita]iei pentru
închiriere/concesionare a
p\şunilor, conform dispozi]iilor
HGR nr. 78/2015 privind modifi-
carea şi completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonan]ei de
urgen]\ a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea
şi exploatarea pajiştilor perma-
nente, cu modific\rile şi com-
plet\rile ulterioare.
24. Proiect de hot\râre privind
aprobarea vânz\rii suprafe]ei de
1.085 mp teren intravilan, situat

în oraşul R\cari, sat S\bie[ti, str.
Bucegi, nr. 23, jude]ul
Dâmbovi]a, şi a raportului de
evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
prezint\ cererea înaintat\ de
c\tre domnul T\nase Mihai
Cristian, proprietar al imobilului
construc]ie, cu destina]ie de
magazin s\tesc, amplasat pe
terenul intravilan proprietatea UAT
R\cari, situat în R\cari, S\bie[ti,
str. Bucegi, nr. 23, jude]ul
Dâmbovi]a, prin care solicit\
cump\rarea suprafe]ei de teren
aferent\ construc]iei, în suprafa]\
total\ de de 1.085 mp teren
intravilan. De asemenea, se
prezint\ şi raportul de evaluare,
cuprins în proiectul de hot\râre.
Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.

25. Proiect de hot\râre privind
aprobarea vânz\rii cl\dirii al
terenului aferent acesteia, în
suprafa]\ de 436 mp teren
intravilan, situat în oraşul R\cari,
str. Ana Ip\tescu, nr. 126 bis,
jude]ul Dâmbovi]a, şi a raportului
de evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
prezint\ cererea înaintat\ de
c\tre domnul concesionar al
suprafe]ei şi construc]iei, cu 
destina]ie de magazin, amplasat
pe terenul intravilan proprietatea
UAT R\cari, situat în R\cari, str.
Ana Ip\tescu, nr. 126 bis, jude]ul
Dâmbovi]a, prin care solicit\
cump\rarea suprafe]ei de teren
împreun\ cu construc]ia, în
suprafa]\ total\ de de 436 mp
teren intravilan. De asemenea, se
prezint\ şi raportul de evaluare,
cuprins în proiectul de hot\râre.
Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
26.  Proiect de hot\râre privind
aprobarea vânz\rii suprafe]ei de
5.112 mp, situat\ în oraşul
R\cari, sat Ghergani, T 67, NC
668-862, jude]ul Dâmbovi]a, şi a
raportului de evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
prezint\ cererile înaintate de
c\tre S.C. MEGA CONSTRUCT
METAL S.R.L. şi S.C. EUROMEGA
S.R.L, prin care solicit\
cump\rarea suprafe]ei aflat\ în
spatele propriet\]ii acestora, f\r\
alt\ cale de acces, teren intravi-
lan proprietatea UAT R\cari, situat
în R\cari, Ghergani, T 67, NC
668-862 jude]ul Dâmbovi]a, în
suprafa]a total\ de de 5112 mp
teren intravilan. De asemenea, se
prezint\ şi raportul de evaluare,
cuprins în proiectul de hot\râre.
Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
27. Proiect de hot\râre privind
aprobarea vânz\rii suprafe]ei de
6.500 mp teren intravilan, situat
în oraşul R\cari, str. Republicii,
nr. 114 C, jude]ul Dâmbovi]a, şi a
raportului de evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
prezint\ cererea înaintat\ de

c\tre domnul S.C. MB ROTRADE
S.R.L, prin care solicit\
cump\rarea suprafe]ei de 6500
mp teren intravilan proprietatea
UAT R\cari, situat în R\cari, str.
Republicii, nr. 114 C, jude]ul
Dâmbovi]a. De asemenea, se
prezint\ şi raportul de evaluare,
cuprins în proiectul de hot\râre.
Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate
28. Proiect de hot\râre pentru
aprobarea raportului de evaluare
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
prezint\ propunerea de aprobare
a raportului de evaluare 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, cu o suprafa]\
în extravilanul satului Ghimpa]i,
pentru a putea fi pus\ la
dispozi]ie suprafa]a necesar\
construirii Centrului Cultural
R\cari. Dup\ prezentarea de
c\tre comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot proiectul
şi este aprobat în unanimitate.
29.  Proiect de hot\râre privind
aprobarea demol\rii cl\dirii, 
situat\ în str. Tudor Vladimirescu,
nr. 12, oraşul R\cari, fost cu 
destina]ie Dispensar veterinar.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
arat\ c\ la nivel na]ional, au fost
deschise mai multe programe de
dezvoltare prin care se pot 
accesa fonduri structurale şi de
investi]ii, precum şi faptul c\ la
nivelul oraşului R\cari este nece-
sar\ modernizarea infrastructurii
destinate s\n\t\]ii popula]iei.
Este cunoscut faptul c\ la nivelul
oraşului R\cari, cl\direa situat\ în
oraşul R\cari, str. Tudor
Vladimirescu nr. 12 a fost cu 
destina]ie “Dispensar veterinar”,
este un obiectiv înscris în dome-
niul public al oraşului R\cari, care
se afl\ într-o stare avansat\ de
degradaredin cauza vechimii
cl\dirii dar în special din lipsa
între]inerii acesteia în perioada
cât a avut destina]ia de mai sus.     

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 aces-
teia, dar şi pentru faptul c\ este
în pericol de pr\buşire, datorat\
st\ri avansate de degradare.
Astfel, se propune desfiin]area
cl\dirii situat\ în oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 12, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a şi
demararea procedurilor privind
întocmirea unui studiu de fezabili-
tate privind “Construirea şi
dotarea unui Modul de asisten]\
medical\ în oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”.

Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.

30. Proiect de hot\râre privind
achizi]ionarea unei autoutilitare,
pentru dotarea Serviciului
Administrativ.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
prezint\ proiectul de hot\râre
privind achizi]ionarea unei
autoutilitare pentru dotarea
Serviciului administrativ şi pentru
situa]ii de urgen]\.

Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
31. Proiect de hot\râre privind
aprobarea Regulamentului de
organizare şi func]ionare al
Serviciului de iluminat public, în
oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
arat\ c\ pentru buna organizare
şi func]ionare a   iluminatului
public de pe teritoriul oraşului
R\cari, este necesar a se adopta
Regulamentul serviciului de ilumi-
nat public din oraşul R\cari, 
document prin care se stabilesc
procedurile de organizare şi
func]ionare a sistemului de ilumi-
nat public, drepturi şi obliga]ii
atât ale prestatorului cât şi ale
beneficiarului.

Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
32. Proiect de hot\râre privind
aprobarea Regulamentului de
organizare şi func]ionare a
Bibliotecii “Ion Ghica” R\cari, pe
anul 2019.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ toate documentele
privind func]ionarea Bibliotecii
“Ion Ghica” R\cari, au fost
depuse la map\ odat\ cu convo-
carea şedin]ei, iar în cazul în care
sunt neclarit\]i aduce la
cunoştin]\ c\ se afl\ în sala 
bibliotecarul Dobre C\t\lina, care
poate r\spunde la întreb\rile
adresate. 

Nu se constat\ solicit\ri de
înscriere la cuvânt pentru 
clarific\ri pe marginea 
materialelor prezentate, fapt 
pentru care, dup\ prezentarea
f\cut\ de c\tre domnul primar şi
de c\tre comisiile de specialitate
a avizului favorabil, preşedintele
de şedin]\ supune la vot proiectul
care este aprobat în unanimitate.
33. Proiect de hot\râre privind
închirierea unui spa]iu, în
suprafa]\ de 16 mp, situat în
Sediul Administrativ, satul
Ghimpa]i, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
prezint\ cererea domnului T\nase
Vasile Mugurel, reprezentant al
Asocia]iei Columbofililor privind
închirierea unui spa]iu de 16 mp
în cadrul Sediului administrativ
Ghimpa]i pentru amenajarea
biroului de lucru al acesteia. Nu
se constat\ solicit\ri de înscriere
la cuvânt pentru clarific\ri pe
marginea materialelor prezentate,
fapt pentru care, dup\
prezentarea f\cut\ de c\tre dom-
nul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizului favorabil,
preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul care este aprobat în
unanimitate.

34. Proiect de hot\râre privind
trecerea din proprietatea privat\
şi administrarea proprietarului
Ştef\nescu Adrian, în proprietatea
public\ a UAT oraşul R\cari şi
administrarea UAT Oraşul R\cari a
suprafe]elor aferente drumurilor
de acces din cadrul Ansamblului
cu Tei, din oraşul R\cari. 
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvân-
tul domnului primar care prezint\
solicitarea înaintat\ de c\tre dl
Ştef\nescu Adrian, investitor imo-
biliar, proprietar al ansamblului cu
Tei R\cari, prin care solicit\ extin-
derea investi]iei ce face obiectul
programului POIM- ap\ şi
canalizare, pe toate sectoarele de
drum privat, cu propunerea de a
preda c\tre oraşul R\cari o parte
din drumurile ce fac leg\tura cu
drumurile publice al UAT şi
ansamblul cu Tei.

Dup\ analiza în cadrul
comisiilor, s-a propus aprobarea
proiectului de hot\râre în
urm\toarele condi]ii cumulative:
- Predarea c\tre oraşul R\cari, a
tuturor drumurilor din cadrul
Ansamblului reziden]ial.
- Ob]inerea acordului în form\
autentic\ din partea tuturor pro-
prietarilor de loturi din aceast\
zon\, pentru care a fost înscris în
cartea funciar\ a oraşului R\cari,
dreptul de superficie pe aceste
drumuri.
- Ob]inerea punctului de vedere
al consultantului din cadrul
proiectului POIM, privind modali-
tatea de transmitere a dreptului
de proprietate pentru aceste 
drumuri şi dac\ derularea aces-
teia, ar întârzia depunerea docu-
menta]iei pentru oraşul R\cari.

Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate
35. Proiect de hot\râre privind
aprobarea programului de activ-
it\]i socio-culturale, pe anul
2019.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
prezint\ programul de activit\]i
socio-culturale pe anul 2019,
având în vedere modific\rile inter-
venite în graficul de desf\şurare,
fapt pentru care solicit\
adoptarea proiectului de hot\râre
privind aprobarea Programului de
activit\]i socio-culturale, pe anul
2019. Dup\ prezentarea de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
36. Informare privind stadiul
proiectelor de dezvoltare local\,
aflate în derulare. 

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
prezint\ stadiul tuturor proiectelor
aflate în derulare la aceast\ dat\,
pentru fiecare surs\ de finan]are
în parte. 
37. Diverse. S-au discutat
probleme cet\]eneşti.

Dup\ epuizarea prob-
lemelor înscrise pe ordinea de zi,
precum şi a punctului diverse,
domnul preşedinte de şedin]\
mul]umeşte consilierilor locali şi
tuturor celor prezen]i, pentru par-
ticiparea la şedin]\ Consiliului
Local şi declar\ închise lucr\rile
acesteia.

SECRETAR, jr. Octaviana Ene 
octaviana_ene@yahoo.com

De interes cet\]enesc
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A VENIT VACAN}A...
Clopo]elul a sunat vineri

14.06.2019 pentru ultima dat\ la
Liceul Teoretic „Ion Ghica” din oraşul
R\cari, şi structurile acestuia, la
încheierea anului şcolar. Peste tot
discursuri, premieri, aplauze şi multe,
multe flori.

În cadrul festivit\]ilor
desf\şurate, la care au luat parte
elevi şi p\rin]i emo]iona]i, domnul
director Mitru Alexandru a f\cut
bilan]ul anului încheiat şi fiecare 

diriginte şi înv\]\tor a prezentat 
premian]ii. A atras aten]ia 
multitudinea premiilor câştigate de
elevi la diferite olimpiade şi 
concursuri de specialitate, dar şi 
succesele ob]inute la festivaluri de
teatru, competi]ii sportive. 

La festivitate a participat domnul
primar Carave]eanu Marius, precum
şi al]i reprezentan]i ai Prim\riei şi
Consiliului Local. În cuvântul lor,

cadrele didactice au adus cuvinte de
mul]umire domnului Primar, pentru
grija permanent\ ce o poart\ atât
copiilor cât şi cadrelor didactice,
manifestat\ prin premii acordate 
pentru rezultate foarte bune în 
activit\]ile desf\şurate şi organizarea
de concursuri cu premii, prilejuite cu
diverse ocazii: 1 Mai, 1 Iunie, 15
August.

Director,  Mitru Alexandru
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HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 08.07.2019

În data de 08.07.2019, la ora 21,00 s-au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei ordinare 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 20.30 s-au desf\şurat lucr\rile de
analiz\ în cadrul comisiilor de specialitate a docu-
mentelor 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, domnul 
primar, în deschiderea lucr\rilor şedin]ei propune
aprobarea ordinei de zi, propunere care se aprob\ în
unanimitate de cei prezen]i.

Preşedinte de şedin]a Popa Dumitru, declar\
deschise lucr\rile şi aduce la cunoştin]\ proiectul
ordinei de zi, dup\ cum urmeaz\:
1.  Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2019.
2.  Proiect de hot\râre privind aprobarea execu]iei
bugetare pe trimestrul ÎI 2019.
3.  Proiect de hot\râre privind aprobarea   conce-
sionarii suprafe]ei de 60 mp, situat\ în oraşul R\cari,
str N.Popescu R\c\reanu, nr 126 C şi a raportului de
evaluare.
4.  Proiect de hot\râre privind aprobarea închirierii
S\lii de Festivit\]i a oraşului R\cari, jude]ul
Dâmbovi\a şi a raportului de evaluare.
5.  Informare privind adresa nr. 248/04.06.2019
înaintat\ de c\tre Compania de Ap\ Târgovişte
Dâmbovi]a S.A. şi adresa înaintat\ de domnul
Ştef\nescu Adrian, înregistrat\ sub nr. 5704/
10.06.2019.
6.  Diverse.
1. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului
local, pe anul 2019 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei con-
tabil şef, care prezint\ propunerea de rectificare a
bugetului local pe anul 2019.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre doamna Contabil
şef şi de c\tre comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de şedin]\ supune la vot

proiectul şi este aprobat astfel: 13 voturi pentru 2
voturi ab]inere (Florea Ştefan Alexandru şi Ionescu
Sebastiana Elena).
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea execu]iei
bugetare pe trimestrul II 2019.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei con-
tabil şef, care prezint\ execu]ia bugetar\ pe trim II
2019.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre doamna
Contabil şef şi de c\tre comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul şi este aprobat astfel: 11 voturi pentru
4 voturi ab]inere (Florea Ştefan Alexandru, Bartic
Nicolai- Stelian, Valeanu Marian şi Ionescu
Sebastiana Elena).
3. Proiect de hot\râre privind aprobarea concesion-
arii suprafe]ei de 60 mp, situat\ în oraşul R\cari, str
N.Popescu R\c\reanu, nr. 126 C şi a raportului de
evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului 
primar, care arat\ c\ a fost înaintat\ o solicitare de
concesionare a suprafe]ei de aproximativ 60 mp, sit-
uate în spatele magazinului Livorno, necesar\ pentru
bun\ desf\şurare a activit\]ii acestei unit\]i.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar
şi de c\tre comisiile de specialitate a avizelor favora-
bile, preşedintele de şedin]\ supune la vot proiectul
şi este aprobat în unanimitate.
4. Proiect de hot\râre privind aprobarea închirierii
S\lii de Festivit\]i a oraşului R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a şi a raportului de evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar, care arat\ c\ a fost înaintat\ o 
solicitare de închiriere a S\lii de festivit\]i a oraşului
R\cari, pentru organizarea de evenimente private.

Pentru aceasta a fost întocmit raportul de evalu-
are, care va reprezenta valoarea de pornire la licita]ia
public\ de închiriere, la care se vor ad\uga cheltu-
ielile cu utilit\]ile, între]inere, etc. Contractul va fi
încheiat anual cu 
posibilitatea de prelungire. În cazul în care se va

demara implementarea contractului privind con-
struirea unui centru cultural, 
contractual va fi reziliat, cu acordul ambelor p\r]i.

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
12 voturi pentru 3 voturi împotriv\ (Florea Ştefan
Alexandru, Valeanu Marian şi Ionescu Sebastiana
Elena).
5. Informare privind adresa nr. 248/
04.06.2019 înaintat\ de c\tre Compania de Ap\
Târgovişte Dâmbovi]a S.A. şi adresa înaintat\ de
domnul Ştef\nescu Adrian, înregistrat\ sub nr.
5704/10.06.2019.

Domnul preşedinte da cuvântul domnului
primar, care arat\ c\ în cursul lunii iunie a fost
primit\ o coresponden]\ din partea S.C.
Compania de Ap\ Târgovişte Dâmbovi]a S.A, dar
şi din partea domnului Ştef\nescu Adrian – în
calitate de investitor în Ansamblu cu Tei, oraşul
R\cari, referitoare la solu]ia de includere în pro-
gramul POIM privind Înfiin]are sisteme de ap\ şi
canalizare în oraşul R\cari.
Domnul primar aduce la cunoştin]a Consiliului
Local c\ la şedin]a particip\ şi dl Ştef\nescu
Adrian, înso]it de un avocat ales.
Domnul primar prezint\ Consiliului Local, spe]a
privind coresponden]a mai sus amintita şi 
precizeaz\ c\ investi]ia este exclusiv a Companiei
de ap\, pe domeniul public al oraşului R\cari,
fapt pentru care pentru extinderea studiului de

fezabilitate în zona Ansamblul cu tei, urmeaz\ a fi
îndeplinite anumite criterii privind apartenenta dru-
murilor din zona respectiv\, la domeniul public al
oraşului R\cari.

Pentru aceast\ zon\, în proiectul promovat a fost
inclus\ str. Aleea cu Tecari, strad\ care face leg\tura
cu str. 8 Martie. În acest ansamblu oraşul R\cari
de]ine în proprietate şi str. Bradului, îns\ datorit\
faptului c\ aceasta este unit\ cu alte str\zi aflate în
domeniul privat (respectiv proprietatea domnului
Ştef\nescu Adrian, nu poate fi inclus\ în studiul de
fezabilitate, decât dac\ drumurile proprietatea dez-
voltatorului sunt cedate c\tre unitatea administrativ
teritorial\. Îns\, pentru a fi cedate este obligatoriu a
fi înscrise în cartea funciara ca fiind f\r\ sarcini, în
caz contrar este necesar acordul titularului 
dreptului de orice natur\ juridic\ ar fi acesta.

Dup\ mai multe discu]ii în contradictoriu, atât
între membrii consiliului local şi dezvoltator, cât şi
între executivul prim\riei şi dezvoltator, a fost luat\ în
discu]ie obliga]ia dezvoltatorului asumat\ prin PUZ-ul
aprobat la cererea acestuia, privind asigurarea
utilit\]ilor de orice fel, pe cheltuiala sa, fapt care a
condus la p\r\sirea s\lii de c\tre dl Ştef\nescu
Adrian.
6. 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

De interes cet\]enesc
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10 lucruri pe care nu
le [tiai despre miere

Mierea este unul dintre cele mai
s\n\toase alimente naturale,
fiind folosit\ pentru cre[terea
energiei atât de necesare, pentru
^nt\rirea sistemului imunitar, ca
adjuvant ^n r\celi, ^n arsuri sau
diverse r\ni, dar [i pentru
prepararea unor m\[ti dermato-
cosmetice.

Propriet\]ile benefice ale mierii
sunt binecunoscute, speciali[tii
^ncercând ^n mod constant s\
descopere alte [i alte secrete ale
acestui aliment natural minune.

De[i cunoa[tem ^n linii mari
avantajele consumului de miere,
mai sunt ^nc\ multe alte lucruri
de aflat. Cite[te mai jos câteva
dintre cele mai interesante infor-
ma]ii ^n acest sens, conform
Benefits of Honey:

1. Mierea con]ine 80% de zah\r
natural (fructoz\ [i glucoz\), 18%
ap\, 2% vitamine [i minerale
(vitamina B6, amino acizi, calciu,
fier, magneziu, fosfor, potasiu,
zinc etc.) polen ]i proteine.

2. Mierea este un important
antioxidant, nu con]ine gr\simi [i
nu afecteaz\ nivelul de colesterol
din corp. Trebuie s\ [tii c\, ^n
general, mierea mai ^nchis\ la
culoare [i cea cu un con]inut
mai mare de ap\ sunt mai
bogate ^n antioxidan]i. De
asemenea, mierea este un 
aliment foarte s\n\tos, având un
indice glicemic foarte bun, ceea
ce ^nseamn\ c\ zah\rul con]inut
de miere este absorbit gradual
de corp.

3. Mierea ajut\ la arderea
depozitelor de gr\sime ^n timpul
somnului, datorit\ propor]iei de
1:1 dintre fructoz\ [i glucoz\.
Tocmai de aceea, mierea este
recomandat\ [i ^n curele de
sl\bire, ajutând organismul s\
ard\ mai repede kilogramele ^n
plus.

4. Un important antioxidant,
pinocembrinul, este prezent ^n
cantit\]i mari doar ^n propolis [i
miere. Pe lâng\ propriet\]ile sale
antioxidante, antibacteriene [i
anti-inflamatorii, studii recente
citate de apitherapy.blogspot.ro
arat\ ca pinocembrinul este un
puternic neuroprotector,
ac]ionând benefic asupra celulei
nervoase.

5. Mierea poate ^nlocui cu 
succes medicamentele 
antitusive. Poate trata mult mai
bine tusea ^n unele situa]ii, 
comparativ cu medicamentele
antitusive recomandate. Asta
arat\ [i un studiu realizat la

Universitatea din Pennsylvania,
fiind cunoscute propriet\]ile
antimicrobiene, anti-inflamatoare
[i antioxidante ale mierii.

6. Consumul recomandat este
de 3-5 lingurite de miere pe zi.
Mul]i se ^ntreab\ care este 
consumul maxim de miere pe zi.
Totul ]ine de dieta [i de stilul de
via]\ al fiec\ruia. De exemplu, o
persoan\ foarte activ\, care face
sport zilnic ar putea necesita o
cantitate mai mare de miere pe
zi.

7. Mierea este anti-cancerigen\!
Ea ar putea fi integrat\ ^ntr-o
diet\ alimentar\ anti-cancerigen\
[i asta pentru c\ cercet\torii au
descoperit c\ ea con]ine
flavonoide florare, substan]e care
cresc nivelul de antioxidan]i de la
nivelul celulelor, ^ndeparteaz\
radicalii liberi, ^mbun\t\]esc
func]ionarea sistemului imunitar
[i scad permeabilitatea [i fragili-
tatea capilar\.

8. Mierea este recomandat\ [i
femeilor ^ns\rcinate, dar nu [i
nou-n\scu]ilor sau copiilor mai
mici de un an. Acest aliment
atenueaz\ arsurile la stomac sau
gre]urile de diminea]\, fiind de
ajutor femeilor ^ns\rcinate.

9. P\strarea mierii se face ^n
vase de inox sau containere
etan[e, de plastic alimentar,
^ntr-un loc f\r\ umiditate.

10. Pentru a strânge 500g de
miere, albinele trebuie s\ viziteze
aproximativ 2 milioane de flori.

Re]eta cu miere, pentru imuni-
tate

Mierea este folosit\ deseori ^n
diverse re]ete naturale, f\cute
acas\. Una dintre cele mai
s\n\toase astfel de rete]e este [i
cea ^n combina]ie cu c\tina.
Astfel, se spal\ 500g de catin\,
se adun\ impurit\]ile sau micile
tulpini ale fructelor, se pun 
^ntr-un bol [i se strivesc cu o 
lingur\ de lemn.

Dup\ aceea, ^ntr-un borcan de
aproximativ 400g, se pune un
strat de miere (cam 4 linguri),
apoi un strat de c\tina strivit\
(tot 4 linguri), apoi iar miere,
pân\ la umplerea borcanului
respectiv. Se ^nchide borcanul
etan[ [i se las\ câteva zile. Se
recomand\ consumarea a 3 
linguri din acest amestec pe zi,
^nainte de mas\ cu o or\.
Amestecul este eficient contra
r\celilor de sezon [i cre[terea
imunit\]ii corpului.

În ziua de azi foarte mul]i oameni se
plâng de oboseal\, uneori cronic\. O
parte dintre ei solicit\ ajutor medical
în acest sens.

Oboseala normal\ este tranzitorie,
suportabil\, explicabil\ în contextul
de via]\ şi activit\]ile desf\şurate, nu
duce la simptome psihice, iar odihna
permite recuperarea complet\.

Pentru aproximativ 2% din popula]ia
adult\, epuizarea devine persistent\
şi afecteaz\ semnificativ via]a.

Deoarece sindromul oboselii cronice
este greu de diagnosticat, având
numeroase simptome asem\n\toare
altor afec]iuni, este recomandat\
vizita la medicul specialist pentru
stabilirea unui diagnostic.

Principalul simptom al acestui sin-
drom este oboseala sau extenuarea
sever\ care dureaz\ de cel pu]in 6
luni şi nu se amelioreaz\ semnificativ
la odihn\. Gradul severit\]ii este atât
de mare încât afecteaz\ capacitatea
de munc\, activit\]ile de recreere şi
cele sociale. Oboseala şi celelalte
simptome descrise mai jos pot 
debuta brusc sau pot s\ se dezvolte
gradat de-a lungul unei perioade de
s\pt\mâni sau luni.

Alte simptome pe termen lung
includ:

- uitarea, pierderea memoriei, stare
confuzional\ sau dificultate de con-
centrare
- dureri de gât
- ganglioni limfatici uşor m\ri]i la
nivelul gâtului sau axilei
- dureri musculare
- dureri articulare f\r\ roşea]\ sau
tumefiere local\
- cefalee (durere de cap) ale c\rei
caractere sunt diferite de cele din
trecut
- somn neodihnitor (la trezire per-
soana se simte obosit\).

Remedii naturiste pentru oboseala
cronic\ - Cura cu argil\
Cura cu argil\ este un remediu exce-
lent pentru o multitudine de
afec]iuni, precum diabetul, hiperten-
siunea, ulcerul gastric, colitele, gas-
tritele, infec]iile renale. Cura cu
argil\ prin propriet\]ile sale detoxifi-
ante, ajut\ la revigorarea întregului
organism, alungând st\rile de
oboseal\ şi epuizare.

Remedii naturiste pentru oboseala
cronic\ - C\tina şi mierea
Un mix de energie exploziv este
reprezentat de c\tin\ şi miere.
Acestea sunt bune tratamente
\naturiste pentru oboseal\.

Remedii naturiste pentru oboseal\

cronic\ – Sucul de orz verde
Sucul de orz verde este un elixir
\pentru s\n\tate, recomandat în
toate st\rile de surmenaj, epuizare,
oboseal\ cronic\, stres sau conva-
lescen]\.

Remedii pentru oboseala cronic\ –
Alimenta]ia s\n\toas\
În contextul stilului modern de via]\,
în care tot mai mul]i oameni au o
alimenta]ie dezechilibrat\, s\rac\ în
nutrien]i, petrec multe ore la birou şi
nu practic\ sport, sindromul oboselii
cronice este destul de frecvent.

Pentru învingerea oboselii cronice se
recomand\ o perioad\ în care se
exclud: dulciurile, cafeaua, alcoolul,
tutunul, alimentele pe baz\ de fain\
alb\, mezelurile şi carnea de orice
fel, conservele.

Se introduc 5 por]ii de fructe şi
legume crude pe zi, circa o jum\tate
de kilogram, în acest fel organismul
primind vitamine, minerale şi cele
25-30 g de fibre alimentare nece-
sare zilnic, pentru a se putea forma
bolul fecal, care stimuleaz\ peri-
staltismul gastro-intestinal şi elim-
inarea toxinelor.

Remedii naturiste pentru oboseala
cronic\ – Contactul cu natura şi
mişcarea fizic\

Aerul curat, apa, razele soarelui sunt
remedii din natur\, mai calmante şi
mai relaxante decât orice medica-
ment. Omul modern s-a îndep\rtat
foarte mult de natur\, din cauza 
ritmului de via]\ solicitant, dar ve]i
observa c\ oboseala trece de îndat\
ce pleca]i în vacan]e, în zone natu-
rale.

O plimbare în natur\, mersul descul]
pe iarb\, priveliştea unui r\s\rit sau
a unui apus în mijlocul naturii ne
poate reînc\rca “bateriile” pentru
mult timp.

Lumina soarelui blocheaz\ secre]ia
de melatonin\ şi stabilizeaz\ valorile
dopaminei şi serotoninei, hormonii
care ne creeaz\ o stare de bine.

La fel şi mişcarea - mai ales în aer
liber - are un efect pozitiv asupra
st\rii de spirit.

Adoptarea unui program cu exerci]ii
de relaxare, masaj şi practicarea
exerci]iilor fizice de cel pu]in 2 ori pe
s\pt\mân\ ajut\ mult îmbun\t\]irea
calit\]ii somnului.

Remedii naturiste pen-
tru oboseala cronic\
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„ZIUA GHIMP|}ENILOR DE PRETUTINDENI” şi
447 de ani de la prima atestare documentar\

Vechea aşezare,
Ghimpa]i, localitate compo-
nent\ a oraşului R\cari, se
mândreşte cu oamenii 
locului, cu trecutul ei, dar şi
cu viitorul.

Pentru  al patrulea an, la
Ghimpa]i, totul s-a animat,
muzica, dansul [i veselia
au umplut z\rile dând de
veste cerului [i p\mântului
c\ ei, ghimp\]enii,
s\rb\toresc „ZIUA
GHIMP|}ENILOR DE PRE-
TUTINDENI” şi  447 de ani
de la prima atestare docu-
mentar\ din 1572.

De la an la an,
s\rb\toarea ia o [i mai
mare amploare, deoarece
implicare autorit\]ilor locale,
a familiei Gheorghe [i a
altor oameni cu suflet mare
este tot mai mare.
Când te apropii, la intrarea

în sat,  ghimp\]enii te invit\,
s\ la[i la intrare grijile,
întrist\rile [i s\ te bucuri
al\turi de ei.

Pentru a retr\i cu
adev\rat istoria de acum
447 de ani, primarul
Marius Carave]eanu a venit
la Ghimpa]i într-o şaret\ şi
înso]it de al]i trei b\rba]i
c\lare pe cal.

Ghimp\]enii l-au întâmpinat
pe edilul Marius
Carave]eanu cu tradi]ionalul
colac, sare şi vin.

Eroii ghimp\]eni,
comemora]i cum se
cuvine

Oficialit\]ile prezente,
invita]ii şi ghimp\]enii s-au
deplasat apoi la
Monumentul Eroilor, unde,
dup\ intonarea imnului a

avut loc o slujb\ religioas\
de pomenire a eroilor
ghimp\]eni urmat\ de
depuneri de coroane şi jerbe
de flori. Nu au lipsit
mesajele şi momentele
artistice.

Clubul Columbofililor
„Voiajorul Ghimpa]i”  şi
Columbodromul
Ghimpa]i

Ghimp\]enii se mân-
dresc şi cu Clubul
Columbofililor „Voiajorul
Ghimpa]i” care are rezultate
notabile. Vasile Mugurel
T\nase, directorul 
tehnic-sportiv al Clubului
Columbofililor „Voiajorul
Ghimpa]i” şi  Dinu Marian,
preşedintele Clubului
Columbofililor „Voiajorul
Ghimpa]i”, ne-au dezv\luit
mai multe secrete ale
columbofililor r\c\reni.

Clubul Columbofililor
„Voiajorul Ghimpa]i” are
peste 40 de membri  care
se mândresc c\ al\turi de
ei, ca  membru,  îl  au pe
primarul Marius
Carave]eanu.

Nu au lipsit nici purceii
la pro]ap, ideea familiei
Gheorghe  de fel din
Ghimpa]i, dar care vine 
special pentru aceast\
s\rb\toare  din  Statele
Unite ale Americii.

Nu au lipsit  din program
activit\]ile sportive precum
ciclism şi demonstra]iile de
skandenberg, unde invitatul
de  onoare a fost  Radu
Valahu avându-l al\turi pe
r\c\reanul  Sergiu }ecu,
campion na]ional  de skan-
denberg. Sportul a fost la el
acas\ şi nu au lipsit 
meciurile de fotbal pe cate-

gorii, dar  şi meciul de fotbal
Old Boys Ghimpa]i - Colacu.

Petrecere pân\ târziu în
noapte

Cântecul [i voia bun\ nu
au lipsit din program. Pe
lâng\ ghimp\]enii care au
creat un program artistic
deosebit, ziua a fost între-
git\ cu programul artistic
sus]inut  de Nicu Paleru,
Raluca Dobre, Simona
Sipic\ şi  Axinte. Vechea
aşezare Ghimpa]i se
mândreşte cu oamenii 
locului, dar şi cu trecutul ei.
Dintre locuitorii acestei
localit\]i, de-a lungul
veacurilor, s-au ridicat
oameni care fac cinste 
locului.
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Sâmb\t\, 11.05.2019,  satul Colacu  a îmbr\cat
haine de s\rb\toare.

A fost prima edi]ie a s\rb\torii “Fiii şi fiicele
satelor Colacu, S\bieşti, B\l\ne[ti şi St\neşti” şi
cu  siguran]\, administra]ia  de la R\cari, 
condus\ de edilul Marius Carave]eanu,  va
men]ine  tradi]ia  mul]i  ani de acum încolo. 

A fost mult\ emo]ie sâmb\t\, în Colacu, a
fost mult\ bucurie, când cei care nu s-au rev\zut
de mult, s-au îmbr\]işat şi au început s\ depene
amintiri.

Punctul de întâlnire a fost  la Stadionul “Ni]\
Vasile” din  Colacu. Acolo, într-o atmosfer\ de

s\rb\toare, a fost
primit cu  tradi]ionalul
colac, primarul
Marius  Carave]eanu.

S\rb\toarea “Fiii
şi fiicele  satelor
Colacu, S\bieşti,

B\l\ne[ti şi St\neşti” a  continuat  cu o serie de
competi]ii  sportive.   Tradi]ionalul  concurs de
ciclism    are loc la R\cari. Primarul Marius
Carave]eanu  şi  concuren]ii, de la cel mai mic
pân\ la cel mai mare,  au str\b\tut tot satul
Colacu şi au f\cut un popas la  Sediul adminis-
trativ B\l\neşti,  dup\ care a urmat returul la
Stadionul “Ni]\ Vasile” din  Colacu.

Nu au lipsit din program  concursul  şi
demonstra]iile de skandenberg, unde invitatul de
onoare a fost  Radu Valahu avându-l al\turi pe
r\c\reanul  Sergiu }ecu,  campion na]ional  de
skandenberg.

Sportul a fost la el acas\ şi nu au lipsit
meciurile de fotbal pe categorii, dar  şi meciul de
fotbal Old Boys Colacu-Ghimpa]i.

Au fost acordate  premii personalit\]ilor
localit\]ii, dar şi  câştig\torilor  competi]iilor
sportive.

Ziua plin\ de întâmpl\ri frumoase în Colacu
a fost continuat\ cu un  spectacol de muzic\
popular\  şi uşoar\ sus]inut de artişti locali,
Forma]ia Talisman, Irina Loghin.    

La Colacu  a fost zi plin\ de bucurie, cu
mult\ înc\rc\tur\ emo]ional\ la care cei prezen]i
au petrecut minunat şi au tr\it momente
deosebit de frumoase. 

Evenimentul de la Colacu, se încadreaz\  în
ac]iunile dedicate Anului 2019, Anul Omagial al
satului românesc în Patriarhia Român\.

“Fiii şi fiicele satelor Colacu, S\bieşti,
B\l\ne[ti şi St\neşti”, o zi plin\ de bucurie cu
momente deosebit de frumoase
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Statistica incendiilor arat\ c\, anual, o data
cu apari]ia temperaturilor de var\ cre[te [i
num\rul de incendii, favorizate de canicula
[i seceta prelungit\. Întrucât sunt 
prognozate temperaturi în cre[tere, este
imperios necesar s\ fie luate m\suri de 
prevenire în vederea limit\rii producerii unor
evenimente care se pot solda cu pagube
materiale importante [i chiar pierderi de vie]i
omene[ti.

Pentru a preveni astfel de pagube, v\ facem
cunoscute câteva reguli pe care trebuie s\
le respecta]i. De asemenea, trebuie 
manifestat\ o grij\ deosebit\ la fumat (mai
ales la aruncarea resturilor de ]ig\ri [i 
chibrituri), la executarea lucr\rilor de sudur\
[i la desf\[urarea oric\ror activit\]i ce pot
produce aprinderea diverselor materiale.

Conform dispozi]iilor generale de ap\rare
împotriva incendiilor pe timpul utiliz\rii 
focului deschis la arderea de miri[ti,
vegeta]ie uscat\ [i resturi vegetale: ^n
perioadele de canicul\ [i secet\ prelungit\
arderea miri[tii, vegeta]iei uscate [i a 
resturilor vegetale este interzis\.
Lucr\rile de ardere se vor face numai dup\
ob]inerea permisului de lucru cu focul de la
Primaria ora[ului R\cari. Emiterea permisului
se face prin grija primarului de c\tre [eful
serviciului voluntar pentru situa]ii de urgen]\
sau persoana desemnat\ în acest sens.
Acesta se întocme[te în dou\ exemplare,
unul se înmâneaz\ persoanei care execut\
opera]iunile cu foc deschis, iar cel\lalt
r\mâne la emitent.

Regulile de mai jos v\ pot salva bunurile sau
via]a!

Arderea miri[tii se face cu respectarea
urm\toarelor prevederi generale:
- Condi]ii meteorologice f\r\ vânt;
- Parcelarea miri[tii în suprafe]e de maxim
10 ha, prin fâ[ii arate;
- Izolarea zonei de ardere fa]\ de c\i de
comuni- ca]ii, construc]ii, culturi agricole
vecine, instala]ii, fond forestier, prin exe-
cutarea de fâ[ii arate;

- Desf\[urarea arderii numai pe timp de zi;
- Asigurarea pân\ la finalizarea arderii cu
personal de supraveghere [i stingere a 
eventualelor incendii;
- Asigurarea pentru suprafe]e mai mici de
5 ha a substan]elor [i mijloacelor de stin-
gere necesare;
- Asigurarea, în cazul suprafe]elor mai mari
de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu
ap\, a mijloacelor de tractare [i a 
personalului de deservire;
- Pe terenurile în pant\, arderea miri[tii se
face pornind din partea de sus a pantei.

Apela]i numarul unic de urgen]\ -112 - în
cazul producerii unui eventual incendiu.

Arderea vegeta]iei uscate [i a resturilor 
vegetale se face cu respectarea
urm\toarelor prevederi generale:
Condi]ii meteorologice far\ vânt;
- Colectarea vegeta]iei uscate [i a resturilor
vegetale în gr\mezi a c\ror ardere s\ poata
fi controlat\;
- Executarea arderii în zone care s\ nu 
permit\ propagarea focului la fondul 
forestier/construc]ii [i s\ nu afecteze re]elele 
electrice, de comunica]ii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere

ori alte bunuri materiale combustibile;
- Cur\]area de vegeta]ie pe o suprafa]\ de 5
m în jurul fiec\rei gr\mezi;
- Desf\[urarea arderii numai pe timp de zi;
- Supravegherea permanent\ a arderii;
- Asigurarea mijloacelor [i materialelor pen-
tru stingerea eventualelor incendii;
- Stingerea total\ a focului înainte de
p\r\sirea locului arderii.

Totodat\, v\ reamintim ca Agen]ia de Pl\]i [i
Interven]ie pentru Agricultur\ împreun\ cu
Garda Na]ional\ de Mediu [i Inspectoratul
General pentru Situa]ii de Urgen]\ au imple-
mentat Protocolul de colaborare privind
ac]iunile de monitorizare a modului de
respectare de c\tre fermieri a bunelor
condi]ii agricole [i de mediu referitoare la
arderea miri[tilor [i a resturilor vegetale pe
terenul arabil [i la arderea paji[tilor perma-
nente.

Românul are o vorb\: "Paza bun\ trece
primejdia rea”... în concluzie: este mai
u[or s\ previi un incendiu decât s\-l
stingi!

Principalele m\suri de
prevenire a incendiilor

Viceprimar, Popa Dumitru
demetryos81@yahoo.com

0752.110.158
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Evenimente de Ziua Copilului 
în R\cari

Pe data de 1 iunie am celebrat Ziua Interna]ional\ a
Copilului, gândindu-ne la faptul c\ ei, copiii, reprezint\ viitorul
societ\]ii noastre. Ceea ce uit\m, îns\, de cele mai multe ori,
este c\ ei reprezint\ [i prezentul. Din acest motiv, este esen]ial
ca vocea lor, a copiilor, s\ fie ascultat\ atunci când se iau decizii
care ne influenteaz\ vie]ile. 

La baza oric\rei comunit\]i se afl\ participarea, iar partici-
parea ar trebui s\ înceap\ înc\ din familie. De 1 Iunie, implicarea
comunitatii locale, a Prim\riei ora[ului R\cari a fost major\, ca
de fiecare dat\.

De[i cu o zi ^nainte plouase, de Ziua LOR, parc\ [i cerul s-a
induio[at [i le-a acordat  copiilor r\c\reni o zi ^nsorit\ [i 
luminoas\ ca [i sufletele lor. Concursul de ciclism, role, desenele
pe asfalt, meciurile de fotbal au fost la loc de frunte.

Momentul culminant a fost premierea, când, fiecare 
ocupant al locurilor I,II,III a primit diplome [i pachete cu dulciuri,
oferite prin grija Prim\riei [i a sponsorilor evenimentului. {i ceilal]i
participan]i au primit,  diplome de participare [i de asemenea
dulciuri, dar [i câte o pereche de pantofi sport.  

Ca o concluzie putem spune c\ ei  sunt viitorul, iar 
drepturile lor sunt garantate. Cu toate acestea, grija pentru ziua
de mâine sau responsabilit\]ile cotidiene ne fac s\ uit\m uneori
c\ lâng\ noi sunt copiii noştri, pe care trebuie s\ îi ascult\m şi s\
îi ajut\m s\ îşi construiasc\ propriul drum în via]\. Realitatea din
jur trebuie s\ ne responsabilizeze şi s\ ne dea de gândit, astfel
încât s\ reconsider\m ordinea priorit\]ilor [i s\ îi a[ez\m pe

primul loc. 
Dragi copii, s\ p\stra]i întotdeauna copil\ria în suflet, ca

o raz\ de lumin\, [i via]a voastr\ va fi mult mai frumoas\. La
mul]i ani copiilor  r\c\reni, copiilor de pretutindeni! Mul]umim,
domnule primar, mul]umim Consiliului Local!
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Cupa „NICULAE DUMITRU” de la R\cari,
promoveaz\ şi încurajeaz\ practicarea 
fotbalului, pentru o via]\ s\n\toas\

Prim\ria R\cari şi Consiliul Local  R\cari au ar\tat înc\ o dat\
c\ sprijin\ şi încurajeaz\ practicarea sportului, a fotbalului la
nivelul oraşului printr-o întrecere sportiv\, devenit\ deja
tradi]ie,  “Cupa Niculae Dumitru” la fotbal.
Ca noutate, anul acesta, “Cupa Niculae Dumitru” se va
desf\şura  în fiecare lun\ pân\ la finele anului 2020.
Startul s-a dat, sâmb\t\, 9 martie 2019,  în prima etap\  
intitulat\ “Cupa Niculae Dumitru” la fotbal, edi]ia M\r]işor, fiind
înscrise  în total patru echipe , pe cartiere: Mavrodin, Ghergani,
Ghimpa]i şi J. R\cari.

Încrez\tor, primarul Marius Carave]eanu ne-a
m\rturist  c\ vor fi în etapele din lunile urm\toare
cu siguran]\,  şase echipe.

Dup\ fiecare etap\ vor fi
desemnate câştig\toarele. 
La fiecare edi]ie câ[tigatorii
vor primi un set de echipa-
mente.
În luna decembrie 2020 se va
juca marea final\ între cele
mai bune echipe . Echipa
câştig\toare a campionatului,
care se va încheia în decem-
brie 2020, va fi premiat\ de
c\tre autoritatea local\.
Premiul final se dezbate.
Primarul Marius Carave]eanu,
ca şi exemplu privind  marele
premiu, a spus c\  poate  fi o
excursie la munte, o vizit\
într-un studiou de televiziune

na]ional\. Se aşteapt\ şi alte
sugestii.
Prin aceast\ competi]ie
sportiv\, primarul ora[ului
R\cari, Marius Carave]eanu,
un iubitor al sportului  îşi

doreşte s\ încurajeze mişcarea sportiv\, fair play-ul şi spiritul
de competi]ie.
Primarul Marius Carave]eanu , nu a ezitat şi a lansat şi un
mesaj de mobilizare pentru tineri:
“Adres\m rug\mintea tuturor tinerilor de a se implica în
aceast\ competi]ie. S\ uit\m de tablet\, calculator, telefon
pentru câteva ore. Men sana in corpore sano!”
Invita]i la competi]ie sunt to]i iubitorii de fotbal şi de mişcare.

Sport
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Stadionul din Colacu poart\ numele
”Vasile Ni]\”. El este omul care de 46
de ani are grij\ ca la Colacu s\ se joace
fotbal! Avea 19 ani când a reu[it s\
”smulg\” o bucat\ de teren arabil, 
pentru a-l transforma în teren de fotbal!
Un lucru aproape imposibil, pentru acele
vremuri! Acum, când Vasile Ni]\ a
împlinit 64 de ani, s-a decis ca 
stadionul din Colacu s\ primeasc\ acest
nume! Declara]ii în exclusivitate!

Zilele trecute, Vasile Ni]\ a fost s\rb\torit de
familie, prieteni [i (mul]i) oameni de fotbal.
Ieri, la Prim\ria R\cari, la cei 64 de ani, a
primit un dar de suflet, prin care munca de-o
via]\ îi este recunoscut\: stadionul din Colacu
îi va purta numele!

”Am r\mas impresionat, de[i nu am vrut s\
accept ini]ial. Am spus a[a, când nu voi mai
fi, dac\ cei de atunci vor considera c\ merit
acest lucru, atunci s\ fac\ ceea ce cred dân[ii
c\ este mai bine (…) Ce pot s\ v\ spun?!
Este o bucurie imens\, pentru mine! Asta
înseamn\ c\ munca mea a fost recunoscut\!
Mul]umesc, tuturor, pentru acest gest!” -
Vasile Ni]\

De la vis, la realitate!
”Avem 19 ani atunci când am ob]inut aceast\
suprafa]\ de p\mânt pentru a o transforma în
teren de fotbal. Era un lucru aproape 
imposibil, la acea vreme, când orice palm\ de
p\mânt devenea teren arabil. Dar, pân\ la
urm\ am reu[it s\ scot suprafa]a necesar\ din

circuitul agricol [i 
mi-am v\zut visul cu
ochii. Astfel c\ pe 23
august 1974, la
Colacu, s-a jucat primul
meci, pe noul teren! }in
minte c\ am jucat cu
Buc[ani [i am câ[tigat
cu scorul de 3-1. A fost
atât de mult\ lume c\
abia aveam loc (…)
Dac\ ar fi s\ punem
laolalt\ to]i juc\torii
care au trecut pe la
echipa din Colacu, de
când s-a înfiin]at, pân\
ast\zi, am strânge o
comunitate mai mare
decât are acum locali-
tatea noastr\!” - Vasile
Ni]\

Aleea dinspre stadion poart\ acela[i nume,
Vasile Ni]\!
”Trebuie s\ recunosc c\ a existat dintotdeau-
na o admira]ie deosebit\ fa]\ de domnul
Vasile Ni]\ [i munca dânsului, care, de peste
45 de ani este implicat, trup [i suflet, în
fenomenul sportiv (...) Am primit cu bucurie
propunerea fotbali[tilor de la Colacu de a
numi stadionul din localitate ”Vasile Ni]\”. 
Ba mai mult, am plusat [i am decis ca aleea
care merge c\tre stadion s\ poarte acela[i
nume. În acest sens am f\cut o propunere
c\tre Consiliul Local, care s-a transformat în
Hot\râre de Consiliu, adoptat\ cu unanimitate

de voturi (...) Consider c\ gestul nostru este
unul care trebuia f\cut! Vasile Ni]\ este unul
dintre cei mai respecta]i [i mai aprecia]i
oameni din comunitatea noastr\!” - Marius
Carave]eanu, primarul ora[ului R\cari

De ce a luptat pentru un stadion la doar
19 ani!
”În localitate eram patru echipe. {i ne 
întâlneam la fotbal de diminea]a pân\ seara 
târziu. Jucam dup\ sistemul cine bate r\mâne
în teren. Dar cum locul în care ne strângeam
la fotbal era lâng\ ap\ [i aveam doar o minge
cu [iret... mingea st\tea mai mult pe ap\...
Atunci m-am hot\rât s\ m\ lupt pentru a face
un teren de fotbal.” - Vasile Ni]\

Fotbali[tii din Colacu, al\turi de
Vasile Ni]\
”Faptul c\ de duminic\ o sa juc\m
pentru echipa noastr\, Steagu Ro[u
Colacu, pe stadionul Vasile Ni]\,
reprezint\ pentru noi o motiva]ie în
plus de a câ[tiga! Mul]umim
autorit\]ilor locale [i în mod special
primarului Marius Carave]eanu, 
pentru c\ au r\spuns ini]iativei noas-
tre! Domnul Vasile Ni]\ este un 
vector de imagine pentru fotbalul
r\c\rean. Munca de peste 45 de ani
din fotbal îi este r\spl\tit\. Echipa
noastr\ îl respect\ [i îl pre]uie[te
pentru tot ce a f\cut [i pentru ce va
face pentru noi în continuare. 

Cu drag, juc\torii de la Steagu Ro[u
Colacu!”

nr. 79, 2019

Se joac\ fotbal pe 
stadionul ”Vasile Ni]\”!

Stadionul din Colacu va purta numele celui care [i-a dedicat peste 40 de ani din via]\
activit\]ii sportive din localitate: Vasile Ni]\.
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LISTA CERTIFICATELOR DE 
URBANISM
29– 01.02.2019 – MATINA PRODIMEX SRL
– RACARI, STR. ANA IPATESCU NR. 166 –
CONSTRUIRE HALA PORDUCTIE
30 – 01.02.2019 – LAZAR OVIDIU GABRIEL
– GHIMPATI, STR. DAMAROAIA – DEZMEM-
BRARE
31 – 01.02.019 – SC ENGIE ROMANIA SA –
PEBTRU STEFAN DUMITRU – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 170 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
32 – 01.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU PANICA CARMEN CRISTINA
LILIANA – RACARI, STR. PODUL BARBIERU-
LUI, NR. 16 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
33 – 01.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU STELUTA EUGENIA UNGUREANU –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
45 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
34 – 06.02.2019 – SC CHANDLER INTER-
NATIONAL SRL – MAVRODIN, STR. ION LUCA
CARAGIALE, NR. 336 – MODERNIZARE AME-
NAJARE SPATIU DE PRODUCTIE
35 – 08.02.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU SC FIRE PROTECTION ENGI-
NEERING SRL – RACARI, STR. FABRICA DE
ZAHAR, NR. 8 A – REGLEMENTARE COEXIS-
TENTA 20KV
36 – 12.02.2019 – MIRCEA VALENTIN –
GHIMPATI, STR. SOS. VIZURESTI, NR. 282 –
CONSTRUIRE ANEXA ( MAGAZIE SI GARAJ)
37 – 13.02.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU DINU IONICA – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 140 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
38 – 19.02.2019 – NITA IONEL – COLACU,
STR. HELESTEULUI, NR. 227 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
39 – 19.02.2019 – GEORGESCU MARIAN –
RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 13 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
40 – 21.02.2019 – SANDRU COSTEL SI
SANDRU ECATERINA – COLACU, STR. LIBER-
TATII, NR. 286 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+M SI ANEXA
41 – 25.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU CRISTEA NINA – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 151 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
42 – 25.02.2019 – BAGHI ALEXANDRU
GABRIEL – MAVRODIN, STR. ION LUCA
CARAGIALE, NR. 19 – CONSTRUIRE LOCUIN-
TA P+1E
43 – 26.02.2019 – CARAVETEANU AMELIA
ALINA “AGROMAR IMPEX” SRL – MAVRODIN,
STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 336 –
INSTRAINARE
44 – 26.02.2019 – ENE MIHAI SI ENE
ANDREEA – GHIMPATI – DEZMEMBRARE SI
VANZARE
45 – 27.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRUBOIANGIU DUMITRU – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 38 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
46 – 27.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU MATEI GHEORGHITA – COLACU,
STR. COLENTINEI, NR. 379 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
47 – 27.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BURTAN ALEXANDRU – COLACU,
STR. BISERICII, NR. 144 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE

48 – 28.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU OLTEAN GELU MARIAN –
STANESTI, STR. CONSTANTIN 
BRANCOVEANU, NR. 78 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
49 – 01.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU POPA MARIN – GHIMPATI, STR.
VALEA COLENTINEI, NR. 30 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
50 – 01.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU NICULAE LICA – MAVRODIN, STR.
ILFOVULUI, NR. 161 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
51 – 01.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BANCIU VASILICA – GHIMPATI,
STR. VALEA COLENTINEI, NR. 37 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
52 – 04.02.2019 – CORBU ANTONIUS PAUL
– BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 107
A – ALIPIRE
53 – 05.03.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU STANICA MUGUREL – RACARI,
STR. ILFOVAT, NR. 7 A – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA ORGANIZARE DE
SANTIER IN SOLUTIE DEFINITIVA
54 – 05.03.2019 – UDISTEANU DANIEL –
GHIMPATI, T. 28, P. 185/4 – CONSTRUIRE
HALA PRODUCTIE
55 – 06.03.2019 – BERJA ALINA 
MARINESCU – RACARI – INFORMARE
56 – TUTULUS VASILICA, TUTULUS GHEO-
RGHITA, PETCU IOANA – BALANESTI, STR.
GARLEI, NR. 79 – INSTRAINARE
57 – 12.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU VASILIU ALEXANDRU NICUSOR –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
74 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
58 – 12.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU RADU LAURENTIU CRISTIAN –
MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 135 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
59 – 13.03.2019 – MIHAI ROXANA –
RACARI, STR. N.P. RACAREANU, NR. 1 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER 
60 – 13.03.2019 – RADULESCU CIPRIAN
MIRCEA – RACARI, STR. ALEEA CU TECARI,
NR. 2-4 – ALIPIRE
61 – 14.03.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU DIMA CATALIN – RACARI, STR.
MESTECENILOR, NR. 17 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
62 – 20.03.2019 – RADULESCU CIPRIAN
MIRCEA – RACARI, STR. ALEEA CU TECARI,
NR. 2-4 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER,
SCHIMBARE CONSTRUCTIE EXISTENTA DIN
ANEXA GOSPODAREASCA IN LOCUINTA +
CONSTRUIRE ANEXA
63 – 20.03.2019 – DINU GHEORGHITA –
COLACU, STR. COLENTINEI, NR. 357 –
SCHIMBARE DESTINATIE ANEXA
64 – 21.03.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU OLTEAN GELU MARIN –
STANETI, STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU,
NR. 82 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELEC-
TRICA LOCUINTA
65 – 22.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU DUMITRU MARIAN – GHIMPATI,
STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 22 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
66 – 22.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU TANASE VASILICA – GHIMPATI,
STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 269 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
67 – 22.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU ILIE SERBAN – MAVRODIN, STR.
ION LUCA CARAGIALE, NR. 313 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE

68 – 22.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU IONESCU MARIA – COLACU, STR.
BUJORULUI, NR. 45 A – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
69 – 22.03.2019 – GANEA STELIAN –
GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 123 A –
CONSTRUIRE ANEXA
70 – 27.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU TUDOR MARIAN – SABIESTI, STR.
CARAIMAN, NR. 94 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
71 – 27.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU PESCARU VERONICA – RACARI,
STR. PODUL BARBIERULUI, NR. 14 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
72 – 28.03.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU DINU GEORGIANA CRISTINA –
COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 46 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
73 – 29.03.2019 -  UDISTEANU DANIEL –
GHIMPATI – CONSTITUIRE DREPT DE SUPER-
FICIE
74 – 01.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BALAN ALEXANDRU – COLACU,
STR. LIBERTATII, NR. 336 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
75 – 01.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU MUSAT VICTORIA – COLACU, STR.
COLENTINEI, NR. 359 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
76 – 01.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU RADU MARIAN – COLACU, STR.
LIBERTATII, NR. 348 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
77 – 03.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU DRAGOMIR GHEORGHE –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOV-
EANU, NR. 138 – BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
78 – 04.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BUEA MARILENA – SABIESTI,
STR. BUCEGI, NR. 75 A – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
79 – 08.04.2019 – CARAVETEANU AMELIA
ALINA “ AGROMAR IMPEX ” IF – MAVRODIN,
STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 336 –
INSTRAINARE
80 – 08.04.2019 – WHITE LAB SRL –
RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 18
– CONSTRUIRE LABORATOR TEHNICA DEN-
TARA P+1E 
81 – 09.04.2019 – ACOPERO SERV –
GHIMPATI – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
82 – 10.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU COSTACHE MIHAELA – GHER-
GANI, STR. PROF. IRINA OROS, NR. 331 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
83 – 10.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU PANCIU DAN – RACARI, STR.
CUZA VODA, NR. 18 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
84 – 12.04.2019 – STANCULEA GABRIELA
SI STANCULEA GHEORGHE – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 187 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
85 – 12.04.2019 – DUMITRESCU STAN –
RACARI, STR. MAGNOLIEI, NR. 27 – CON-
STRUIRE ANEXA
86 – 12.04.2019 – GHITA GHEORGHE –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOV-
EANU, NR. 126 – CONSTRUIRE ANEXA
87 – 12.04.2019 – BANCIU VASILICA –
GHIMPATI, STR. VALEA COLENTINEI, NR. 37
– CONSTRUIRE LOCUINTA
88 – 12.04.2019 – U.A.T RACARI – GHER-
GANI, STR. ALEEA NUCILOR, NR. 204 B –
DEZMEMBRARE

89 – 16.04.2019 – CIOBILA IONUT –
COLACU, STR. IOANA IVAN – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
90 – 16.04.2019 – NEACSU ANDRADA
MARINA – STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 137 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
91 – 19.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU NICOLAE ION CODRUT – RACARI,
STR. REPUBLICII, NR. 80 A – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
92 – 22.04.2019 – DUMITRU LIVIU –
MAVRODIN, T. 68, P. 6/1 – PUZ – INTRO-
DUCERE IN INTRAVILAN 
93 – 22.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU GILCA LIVIU – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 131 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
94 – 22.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU COSTACHE ION – MAVRODIN,
STR. SCOLII, NR. 269 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
95 – 22.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU DUMITRACHE FLORIN GABRIEL –
STANESTI, STR. CONSTANTIN 
BRANCOVEANU, NR. 89 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
96 – 23.04.2019 – TANASESCU MIHAI –
RACARI, STR. N. P RACAREANU – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P + M
97 – 23.04.2019 – SORESCU TATIANA
ELENA SI SORESCU DOREL MUGUREL –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1
A – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
98 – 03.05.2019 – MARIN LELIAN – GHER-
GANI, STR. ING. TUDOR ION, NR. 341 –
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
99 – 03.05.2019 – GHIMIE FLORIN MARIUS
– COLACU, STR. STEFAN CEL MARE, NR.
489 – DEMOLARE LOCUINTA PARTER
100 – 06.05.2019 - CARAVETEANU AMELIA
ALINA “ AGROMAR IMPEX ” IF – MAVRODIN,
STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 336 –
INFORMARE BANCA
102 – 08.05.2019 – NITA ELENA SI NITA
DAN – COLACU, STR. HELESTEULUI, NR.
237 – CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
103 – 09.05.2019 – GHIMIE FLORIN MAR-
IUS - COLACU, STR. STEFAN CEL MARE, NR.
489 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
104 – 13.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU STERIAN NICULAE – GHIMPATI,
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 73 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE 
105 – 13.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU COMSA GICA – GHERGANI,
STR. FLORILOR, NR.  238 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
106 – 13.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU STANCU LUCIAN CRISTIAN –
MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 285 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
107 – 13.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU FRATEA NICOLAE CORNEL –
GHERGANI, STR. GARII, NR. 368 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
Tel: 0766.345.320

Lista certificatelor/
autoriza]iilor de urbanism

nr. 79, 2019
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108 – 13.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU MODROGEANU ARIADNA –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 36 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
109 – 13.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU VINATORU VASILE – RACARI,
STR. BOANGA, NR. 48 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
111 – 14.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU UNGUREANU VASILE – GHIM-
PATI, STR. DAMAROAIA, NR. 93 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
112 – 14.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU IONESCU ELENA – GHIMPATI,
STR. LIPANENI, NR. 8 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
113 – 14.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU VINATORU ALEXANDRA –
RACARI, STR. 8 MARTIE, NR. 4 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
114 –14.05.2019 - RIZEA FLORIAN SI
RIZEA MARIA MIRELA – RACARI, STR.
REPUBLICII, NR. 106 A – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
115 – 14.05.2019 – SC CHEMICAL AGRO
SRL – MAVRODIN, STR. FIERULUI, NR. 339
A – CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA SI
IMPREJMUIRE
116 – 15.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU NITA MARIEA – BALANESTI,
STR. MIHAI VITEAZU, NR. 67 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
117 – 15.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PT BUIA DANIEL FLORIN – BALANESTI,
STR. MIHAI VITEAZU, NR. 63 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
118 – 15.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU RADULESCU DANIEL FLORIN –
MAVRODIN, STR. FAGULUI, NR. 52 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
119 – 23.05.2019 - CARAVETEANU AMELIA
ALINA “ AGROMAR IMPEX ” IF – MAVRODIN,
STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 336 –
DEZMEMBRARE
120 – 28.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU BRANCIU MIHAELA – GHER-
GANI, STR. ION GHICA, NR. 57 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
121 – 28.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU VOICU ALEXANDRINA – GHER-
GANI, STR. GARII, NR. 373 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
122 – 28.05.2019 – MICU BALUTA
CATRINEL SI BALUTA VALENTIN – 
BALANESTI, STR. GARLEI, NR. 79 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER
123 – 28.05.2019 – U.A.T ORASUL RACARI
– RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 126 BIS
– INSTRAINARE
124 – 30.05.2019 – GLOBAL LAND INVEST
SRL – RACARI, STR. TECARILOR, NR. 2 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJ-
MUIRE
125 – 31.05.2019 – SDEE MUNTENIA
NORD SA – PENTRU GANEA STELIAN –
GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 123 A –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
126 – 05.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU ISTRATE DORU STELIAN –
GHIMPATI, STR. MACESULUI, NR. 287 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
127 – 05.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU STEFAN VIOREL – COLACU,
STR. COLENTINEI, NR. 364 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
128 – 05.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU DUMITRU NICOLAE – GHIM-
PATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR.
24 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
129 – 07.06.2019 – MARIN CONSTANTIN
CATALIN – GHERGANI, T. 61/6, P. 25 – PUZ
– CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE ECHIPA-
MENTE PROTECTIA MEDIULUI
130 – 07.06.2019 – IANCU MIHAELA –
COLACU, STR. IOANA IVAN, LOT. 20 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER
131 – 07.06.2019 – TUDORACHE GABRIEL
– COLACU, STR. IOANA IVAN, LOT 22 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
132 – 10.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU MIRCEA IONUT – COLACU,
STR. LIBERTATII, NR. 337 – BRANSAMENT

GAZE NATURALE
133 – 10.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU CHIRA VASILE – COLACU, STR.
STEFAN CEL MARE, NR. 475 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
134 – 10.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU MATEI VALI VIOREL – COLACU,
STR. BISERICII, NR. 178 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
135 – 10.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU MATEI GHEORGHE – COLACU,
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 477 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
136 – 11.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU TUDORACHE NICULAE –
MAVRODIN, STR. ION LUCA CARAGIALE, NR.
200 – BRANSAMENT GAZE NATURALE

LISTA AUTORIZA}IILOR DE 
CONSTRUIRE

36 – 01.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA S.A
– PENTRU CHITULESCU ION – RACARI, STR.
REPUBLICII, NR. 5 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
37 – 05.02.2019 – SC MEGA CONSTRUCT
METAL – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR.
240 – CONSTRUIRE ATELIER AUTO
38 – 06.02.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU GAVRILA MARIAN – GHIMPATI,
STR. DAMAROAIA, NR. 122 A – ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
39 – 06.02.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU ANASON SILVIU – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 40 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
40 – 18.02.2019 – PETRE OVIDIU IULIAN –
COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 9 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER
41- 18.02.2019- SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU ENE STEFAN – RACARI, STR.
CUZA VODA, NR. 14 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA SI ORGANIZARE DE
SANTIER
42 – 18.02.2019 – SC SOLO EX IM SRL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 188 –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
TIPOGRAFIE
43 – 19.02.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU SC SOLO EX IM SRL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 188 - ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
TIPOGRAFIE
44 – 20.02.2019 – SC MB ROTRADE SRL –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 114 B – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA HALA DE
PRODUCTIE FILTRE DE AER
45 – 20.02.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU SC MB ROTRADE SRL –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 114 B – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA HALA DE
PRODUCTIE FILTRE DE AER 
46 – 28.02.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU DRAGOI AURELIAN – GHER-
GANI, STR. ISLAZULUI, NR. 167 B – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
47 – 05.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU GAVRILA NICULAE – GHIMPATI,
STR. DAMAROAIA, NR. 148 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
48 – 05.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BOCAN NICOLETA – COLACU,
STR. COLENTINEI, NR. 335 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
49 – 06.03.2019 – BOSTINARU GABRIELA
LILIANA – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR.
62 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
50 – 12.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU CRISTACHE RADU – GHERGANI,
NR. 342 – BRANSAMENT GAZE NATURALE 
51 – 12.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PT GRIGORE GHEORGHE – BALANESTI,
STR. MIHAI VITEAZU, NR. 44 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
52 – 12.03.2019 - SC ENGIE ROMANIA SA
– PT CAMPEANU NICULAE – COLACU, STR.
STEFAN CEL MARE, NR. 483 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
53 – 12.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU ARGATU CONSTANTINA – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 32 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
54 – 12.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA

– PENTRU DOBRE EUGEN – COLACU, STR.
FANTANII, NR. 409 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
55 – 15.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
- PENTRU PATRASCU MARIANA – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 64 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
56 – 15.03.2019 – OLTEAN GELU MARIN –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOV-
EANU, NR. 82 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI
57 – 27.03.2019 – MATEI MARIN –
COLACU, STR. ISLAZULUI – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
58 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
- PENTRU CRISTEA NINA – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 155 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
59 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU MATEI GHEORGHITA – COLACU,
STR. COLENTINEI, NR. 379
60- 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU NICULAE LICA – MAVRODIN, STR.
ILFOVULUI, NR. 161 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
61 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BOIANGIU DUMITRU – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 38
62 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU MICU ANICA – MAVRODIN, STR.
SALCAMULUI, NR. 84 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
63 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU GHEORGHICEANU GABRIEL –
COLACU, STR. BISERICII, NR. 105 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
64 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU POPA MARIN – GHIMPATI, STR.
VALEA COLENTINEI, NR. 30 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
65 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU CRISTEA MARIUS SILVIU – GHIM-
PATI, STR. DAMAROAIA, NR. 129 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
66 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU ION MARIA – COLACU, STR.
PRUNILOR, NR. 175 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
67 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BANCIU VASILICA – GHIMPATI,
STR. VALEA COLENTINEI, NR. 37 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
68 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU CRISTEA NICULAE – GHIMPATI,
STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 334 A
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
69 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU ALEXANDRU CORINA – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 50 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
70 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BORCAN MARIA – COLACU, STR.
PARLAMENTULUI, NR 159 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
71 – 28.03.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
- PENTRU MITROI MARIA – GHIMPATI, STR.
SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 344
72 – 29.03.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU DINU IONICA – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 140 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELCTRICA LOC DE CONSUM TEM-
PORAR, ORGANIZARE DE SANTIER IN SOLU-
TIE DEFINITIVA PENTRU CONSUM LOCUINTA 
73 – 01.04.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU DIMA CATALIN STEFAN –
RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 17 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
74 – 01.04.2019 – MEGA IMAGE SRL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 111 –
PANOU PUBLICITAR
75 – 02.04.2019 – VACARU ALEXANDRU
SERGIU – GHIMPATI, STR. DRUMUL MARE,
NR. LOT 9 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
SI IMPREJMUIRE
76 – 03.04.2019 – GEORGESCU MARIAN –
RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 13 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
77 – 04.04.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU STANICA MUGUREL – RACARI,
STR. ILFOVAT – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
78 – 15.04.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU SC FIRE PROTECTION –

RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 84 –
REGLEMENTARE COEXISTENTA
79 – 16.04.2019 – STANCULEA GABRIELA
SI STANCULEA GHEORGHE – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 87 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
80 – 18.04.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
SA – PENTRU DINU GEORGIANA CRISTINA –
COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 46 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
81 – 19.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU RADU LAURENTIU CRISTIAN –
MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 135 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
82 – 19.04.2019 – RADULESCU CIPRIAN
MIRCEA – RACARI, STR. ALEEA CU TECARI,
NR. 2-4 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER,
SCHIMBARE FUNCTUNE CONSTRUCTIE EXIS-
TENTA DIN ANEXA
83 – 22.04.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU BURTAN ALEXANDRU – COLACU,
STR. BISERICII, NR. 144 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
84 – 08.05.2018 – MIRCEA VALENTIN –
GHIMPATI, STR. SOS. VIZURESTI, NR. 282 –
CONSTRUIRE ANEXA ( MAGAZIE+GARAJ) 
85 – 08.05.2019 – MIHAI ROXANA –
RACARI, STR. N.P. RACAREANU, NR. 1 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
86 – 08.05.2019 – SORESCU TATIANA
ELENA SI SORESCU DOREL MUGUREL –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 1
A – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
87 – 13.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU STERIAN DUMITRU – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 170 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE 
88 – 15.05.2019 – DIMA CATALIN STEFAN
– RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 17 –
CONSTRUIRE ANEXA P+M, SERA SI RACOR-
DARE UTILITATI
90 – 21.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU RADU MARIAN – COLACU, STR.
LIBERTATII, NR. 348 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
91 – 22.05.2019 – DOBRESCU GEORGIAN
ALEXANDRU – GHIMPATI, LOT NR. 14 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJ-
MUIRE
92 – 27.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU UNGUREANU STELUTA EUGENIA –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
45 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
93 – 27.05.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU PANICA CARMEN CRISTINA LIL-
IANA – RACARI, STR. PODUL BARBIERULUI,
NR. 16 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
94 – 03.06.2019 – GANEA STELIAN –
GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 123 –
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
95 – 05.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU VASILIU ALEXANDRU NICUSOR –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
74 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
96 – 05.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU TANASE VASILICA – GHIMPATI,
STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 269 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
97 – 05.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU PANCIU DAN – RACARI, STR.
CUZA VODA, NR. 18 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
98 – 10.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– BALAN ALEXANDRU – COLACU, STR. LIB-
ERTATII, NR. 336 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
99 – 10.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA SA
– PENTRU IONESCU MARIA – COLACU, STR.
BUJORULUI, NR. 54 A – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
100 – 10.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU DRAGOMIR GHEORGHE –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOV-
EANU, NR. 138 – BRANSAMENT GAZE NAT-
URALE
101 – 11.06.2019 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU GILCA LIVIU – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 131 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
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Din registrele st\rii civile!

Copiii sunt un dar

al cerului. Le
dorim bebelu[ilor

vo[tri s\ fie
s\n\to[i, tot
binele din lume [i

binecuvântarea lui

Dumnezeu!

1. MIRCEA CONSTANTIN  69 ANI-  R|CARI
2. GAGU IONEL-  79 ANI - R|CARI
3.PAPA ELENA- 73 ANI  - R|CARI
4. POPESCU MARIOARA - 87 ANI -  R|CARI
5. GHEORGHE MARIOARA - 80 ANI - R|CARI
6. MANEA ELENA - 95 ANI-  R|CARI
7. TRANDAFIR ION - 69 ANI- R|CARI
8.STANCU AURELIA- 80 ANI- R|CARI
9. ANDREI ELENA- 79 ANI- R|CARI
10. RADUCANU GHEORGHE - 64 ANI- R|CARI
11. LUNGESCU MARIA- 81 ANI- R|CARI
12.  SAFTA ECATERINA - 92 ANI - COLACU
13. STAN NICULAE - 72 ANI- COLACU
14. MATEI VERONA- 76 ANI- COLACU
15. IVAN SICA - 79 ANI- COLACU
16. MARIN ILIE- 86 ANI- COLACU
17. VASILE AURELIA- 95 ANI COLACU
18. IONESCU LIXANDRA- 84 ANI- COLACU
19. ANDREI VASILE- 87 ANI - S|BIE{TI
20. SAFTA ELENA- 86 ANI - S|BIE{TI
21. JOSESCU STELA - 94 ANI - S|BIE{TI

22.ANDREI DUMITRA - 85 ANI - S|BIE{TI
23. STOIAN ELENA - 87 ANI - GHIMPA}I
24. MIHAI CONSTANTA- 75 ANI - GHIMPA}I
25. STIRBU VALENTIN- 56 ANI - GHIMPA}I

26. TANASE MARIN- 80 ANI- GHERGANI
27. GHEORGHE DUMITRA- 84 ANI-GHERGANI
28. SANDULESCU ELENA- 91 ANI- GHERGANI
29. BOIANGIU FLOAREA - 73 ANI- GHERGANI
30. PASCU GHEORGHE - 64 ANI - MAVRODIN
31. PANTAZI IOANA- 84 ANI - MAVRODIN
32. ENACHE ALECSANDRU - 85 ANI-
BUCURESTI
33. ENESCU LUCRETIA- 84 ANI - BUCURESTI
34. MOLDOVAN MARIOARA - ADRIANA-  76
ANI- TARGOVISTE
35. GHITA GHEORGHE- 72 ANI - SLOBOZIA
MOARA
36.TANASE IOAN-  84 ANI - TARTASESTI

DECESE

C|S|TORII

Ofi]er Stare Civil\, 
Bucur Ancu]a

ancuta.bucur@yahoo.com

1.  Burcu[ Miahil- Antonio
2.  Du]\ Ayana- {tefania
3.  Marin Cezar- Andrei
4.  Popa Rare[- {tefan 
5.  Sandu Andrei- Marius
6.  Miric\ Kevÿn- Andrei
7.  Teodor Nicolas- Andrei
8.  Brehuescu Delia- Mihaela
9.  Marin Ema- Ioana
10. Dinc\ Ioana- Maria
11. Co]kun Aylin
12. Melinte Cristina- Nicoleta
13. Popa Olivia- Ioana

NA{TERI

1. TUDORACHE EMIL- GEORGE - cu GEORGIANA MANUELA
2. PATRASCU ALEXANDRUI  cu ELENA- IULIANA
3. SANDU CRISTIAN- SEBASTIAN cu DORA- CERASELA
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S-a înmul]it num\rul de maşini în
România şi a sc\zut cel al copacilor. S-au
t\iat arborii de pe marginea şoselelor pentru
înc\ una - dou\ benzi în plus, dar nu s-a mai
s\dit nimic la loc. Pân\ când ne d\m seama
c\ f\r\ oxigenul produs  de copaci nu se
poate tr\i, vom fierbe în suc propriu, în zilele
caniculare de var\, ad\postindu-ne la umbra
cl\dirilor de beton.
1. Sunt o surs\ de oxigen. Nu putem exista
dac\ n-ar fi copacii. 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. O p\dure
ac]ioneaz\ ca un filtru enorm care
împrosp\teaz\ aerul pe care-l respir\m.
2. Cur\]\ p\mântul. Absorb substan]ele
chimice periculoase care ajung în sol. Ei mai
au capacitatea s\ filtreze apele menajere şi
substan]ele chimice de la ferme şi reduc
efectele substan]elor care se vars\ pe 
carosabil.
3. Controleaz\ poluarea fonic\ mai ales în

marile oraşe. Important este s\-i planta]i
strategic, în jurul casei. Reduc atât zgomotul
provocat de maşini, cât şi cel provocat de
trenuri.
4. Reduc efectele dramatice ale inunda]iilor.
Vedem an de an, la ştiri, prin ce trec 
localnicii din zonele unde au avut loc defriş\ri
masive. Şi, cu toate c\ gospod\riile le sunt
m\turate de ape, foarte rare sunt cazurile în
care oamenii se gândesc s\ planteze copaci,
ca s\ nu mai treac\ înc\ o dat\ prin acelaşi
calvar.
5. Ca s\ produc\ oxigen, copacii absorb car-
bonul şi îl depoziteaz\ în r\d\cini şi frunze. O
p\dure poate înghi]i atât de mult carbon, pe
cât produce oxigen.
6. Cur\]\ aerul. Absorb monoxidul de 
carbon, dioxidul de sulf şi de azot.
7. }in umbr\ şi fac r\coare. Ce nu d\m vara
s\ st\m la umbra unui copac stufos? Umbra
pomilor reduce nevoia de aer condi]ionat.
Studiile arat\ c\ cei care locuiesc în oraşe
cu pu]ini copaci fierb în suc propriu, 

temperatura fiind mai ridicat\ cu câteva
grade, decât într-o zon\ apropiat\ de un
parc, de exemplu.
8. Ac]ioneaz\ ca un scut împotriva vântului.
Toamna sau iarna, copacii care se afla în
direc]ia din care bate vântul ac]ioneaz] ca un
scut. Ce beneficii au oamenii? Datorit\ unui
pâlc de copaci aflat în calea vântului, vor
pl\ti cu pân\ la 30 % mai pu]in la factura de
înc\lzire.
9. Previn eroziunea solului. Proiectele de
controlare a eroziunii solului au început 
întotdeauna cu plantarea de copaci şi de
iarb\. R\d\cinile pomilor înt\resc solul, în
timp ce frunzele domolesc for]a vântului şi a
ploii.
10. Cresc valoarea unei propriet\]i. Dac\
vinde]i o cas\ cu livad\ sau un apartament
situat lâng\ un parc, ave]i toate şansele s\
ob]ine]i bani frumoşi pe ele. Copacii cresc
valoarea unei propriet\]i cu cel pu]in 15 la
sut\.

Oxigen pentru genera]iile
viitoare...

Zeci de voluntari, echipa primarului Marius Carave]eanu,
elevi, profesori, localnici au plantat sute de puie]i de plop, 
în mai multe localit\]i din R\cari
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Ziua eroilor [i ~n\l]area Domnului  
s\rbatorite la R\cari

Din secolul al IV-lea Biserica
s\rb\toreşte În\l]area într-o zi de joi,
înainte de Cincizecime-Rusalii.

Despre cum S-a ar\tat Hristos
ucenicilor şi femeilor mironosi]e dup\
Înviere şi cum la 40 de zile de la acel
moment a venit în mijlocul lor, pe când
ei se aflau la Ierusalim, relateaz\
Sfântul Evanghelist Luca. Evanghelia
arat\ cum s-au înfricoşat ucenicii când
L-au v\zut, crezând c\ este o n\luc\,
iar Hristos înviat i-a liniştit, ar\tându-le
semnele cuielor şi cerând s\
m\nânce, apoi: "I-a dus afar\ pân\
spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, 
i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecu-
vânta, S-a desp\r]it de ei şi S-a în\l]at

la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au
întors în Ierusalim cu bucurie mare. 
Şi erau în toat\ vremea în templu,
l\udând şi binecuvântând pe
Dumnezeu". (Luca cap. 24; 50-53)

Prin În\l]are, Hristos a împlinit mis-
iunea pe care a avut-o de la
Dumnezeu-Tat\l: s\ vin\ în lume, s\
Se nasc\, s\ tr\iasc\, s\ sufere, s\
moar\ şi s\ învieze.

În\l]area Domnului a fost un 
eveniment din istoria Bisericii care s-a
petrecut în v\zul oamenilor, în lumin\
şi în plin\ zi.

Cel pu]in ucenicii Mântuitorului au

fost prezen]i la În\l]area Sa, pentru ca
întreaga lume s\ cunoasc\ prin ei c\
Iisus Hristos S-a În\l]at la cer cu trupul
transfigurat prin Înviere.
Biserica Ortodox\ Român\
s\rb\toreşte la În\l]area Domnului şi
ziua de pomenire a eroilor neamului
românesc.

Pomenirea eroilor la praznicul
În\l]\rii Domnului a fost hot\rât\ de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române în anul 1920. Aceast\ decizie
a fost consfin]it\ ca Zi a Eroilor şi
s\rb\toare na]ional\ bisericeasc\ prin
hot\rârile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din 1999 şi 2001.

Ziua Eroilor a fost celebrat\ joi, de
s\rb\toarea În\l]\rii Domnului, prin 
ceremonii religioase, depuneri de coroane
şi jerbe de flori la mormintele şi monu-
mentele eroilor români c\zu]i la datorie, 
de-a lungul timpului, pe câmpurile de lupt\.

În cadrul ceremoniilor desf\şurate  au
fost organizate câteva momente speciale.
Astfel,  elevi ai Şcolii r\c\rene au oferit
momente frumoase prin cântece [i poezii.
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Funda]ia Youness se implic\ în via]a social\
a comunit\]ii din R\cari

Un proverb spune „Cei ce d\ruiesc au
totul. Cei ce se ab]in nu au nimic.” Sunt
foarte  rari, dar exist\ aceşti oameni pe
care acest proverb îi caracterizeaz\ pe
deplin.

A ajuta înseamn\ nu doar a d\rui,
înseamn\ mai ales bucuria împ\rt\[it\
între cel care ofer\ [i cel care prime[te.

În adev\rul acestui crez  ac]ioneaz\  şi
admnistra]ia  de la R\cari şi fondatoarea
Funda]iei Youness şi a clinicii Youness, dr.
Vanessa Youness în cadrul  proiectului
“Adopt\ un vârstnic”  de la Centrul
Medico-Social Ghergani.

Pe parcursul celor 8 luni de când se
desf\şoar\,  acest proiect  s-a dovedit a fi
o reuşit\ şi aceasta pentru c\ primarul
Marius Carave]eanu, consilierii liberali,
preo]ii  c\rora li s-au al\turat pe parcurs şi
profesorul univ. dr. Iordan Gheorghe
B\rbulescu şi dr. Vanessa Youness, au pus
mân\ de la mân\, dar şi suflet şi au reuşit
s\ aduc\ bucuria în fiecare  lun\ pe chipul
vârstnicilor de la Centrul Medico-Social
Ghergani.

Ferice de oamenii buni la suflet, ferice
de oamenii care nu consider\, c\ fericirea
const\ în cump\rarea de lucruri scumpe,

ci fericirea lor înseamn\ bucuria de a
d\rui, bucuria de a iubi semenii
necondi]ionat, bucuria de a ajuta semenii
şi un exemplu   pentru comunitatea  din
R\cari  este dr. Vanessa Youness, care din
nou   s-a implicat  şi a realizat  o nou\
investi]ie cu participarea financiar\ în 
propor]ie de 98 %  a Funda]ei Youness.
Au fost modernizate şi   realizate grupuri
sanitare  pentru fiecare  salon în parte  la
Centrul Medico-Social Ghergani.

Implicare [i responsabilitate
Primarul oraşului R\cari, 
Marius Carave]eanu, ne-a spus c\  impli-
carea Funda]iei Youness în via]a social\ a
comunit\]ilor nu reprezint\ cazuri izolate,
[i ne-a amintit în acest sens de  noul loc
de joac\ de la Gr\dini]a cu Program
Prelungit Ghergani din oraşul R\cari , o
investi]ie ce se ridic\ la peste 15.000 lei
şi este realizat\ 100% de Funda]ia
Youness.

www.fundatiayouness.ro
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Dr.Vanessa Youness şi Dr. Ştefan Stângaciu
au lansat o carte care salveaz\ vie]i

Palatul Cesianu Racovi]a s-a dovedit a fi neînc\p\tor vineri seara. Doctori renumi]i,
politicieni, persoane publice, jurnalişti şi blogg\rii şi-au unit for]ele pentru a lansa
cartea "Tratamentul pas cu pas al Sclerozei Multiple prin ApiFitoTerapie".

Dup\ 11 ani de la nemilosul diagnostic de scleroz\ în pl\ci primit de c\tre
Dr. Vanessa Youness, aceasta a decis împreun\ cu cel ce a salvat-o, doc-
torul Ştefan Stângaciu, care i-a promis în urm\ cu 11 ani c\ nu va ajunge
niciodat\ în c\ruciorul cu rotile şi aşa a şi fost, s\ scrie o carte salvatoare
de vie]i.

Aceast\ carte este despre tratamentul pas cu pas urmat de dr Vanessa
Youness ce a eliberat-o de orice simptom al acestei boli, ajungând s\ aib\
un mod de via]\ mai s\n\tos şi mai energic ca oricând.

Profesor doctor Radu Macovei, doctor Ştefan Stangaciu şi dr Vanessa
Youness au povestit asear\ într-o conferin]\ de pres\ deschis\ despre cum
te po]i vindeca de aceast\ boal\ cumplit\.

Dr Vanessa Youness: "Am lansat cartea în sper-
an]a c\ şi alte persoane care se confrunt\ cu
aceast\ boal\ s\ reg\seasc\ puterea de a se vin-
deca şi de a în]elege c\ un astfel de diagnostic nu
trebuie s\ fie sfârşitul vie]ii, ci de fapt poate
deveni chiar începutul unei vie]i mai conştiente,
mai s\n\toase şi mai frumoase ca oricând.
Tratamentul pas cu pas al Sclerozei Multiple prin
ApiFitoTerapie este o carte menit\ s\ salveze vie]i
şi con]ine sfaturi pentru a duce o via]\
s\n\toas\".

Dr. Vanessa Youness este fondatorul mai multor
proiecte de antreprenoriat social printre care se
num\r\ şi Clinica de medicin\ naturist\ YOUness
Clinic https://www.younessclinic.ro, Fondul de
investi]ii YOUness
https://younessinvestmentfund.ro şi Funda]ia
YOUness
https://fundatiayouness.ro

Cartea poate fi g\sit\ aici:

1. Pe site-ul clinicii www.younessclinic.ro
2. Libr\riile Humanitas (librarii în 12 oraşe ale ]\rii

+ Bucureşti)
3. Librarium Libr\rii (9 librarii în Bucureşti şi ]ar\)
4. Librarii partenere în Braşov (Libris şi Ing Press), Târgu Jiu (Cartgo),

Timişoara (Esotera), Drobeta Turnu Severin (Sonet), Târgu Mureş
(Bibliofil), Piatra Neam] (Bibliopolis), Bucureşti (Bibliostar)
5. Site-uri de vânzare online: Hamangiu.ro, emag.ro (prin
Intermediul Rolcris sau Libris), libris.ro, elefant.ro
6. Alexandria  (28 librarii, majoritatea în zona Moldovei + Arad şi Râmnicu
Vâlcea)
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Funda]ia Youness a d\ruit un loc de joac\ 
modern, prichindeilor de la Gr\dini]a cu Program
Prelungit Ghergani din oraşul R\cari

Cocheta Gr\dini]\ cu Program Prelungit Ghergani are de
joi, 18 aprilie şi un loc de joac\  modern, un dar de suflet
pentru prichindei  din partea Funda]iei Youness, condus\ de
dr. Vanessa Youness.

A fost o atmosfer\  de poveste la Gr\dini]a cu Program
Prelungit Ghergani din oraşul R\cari unde  preşcolarii şi-au
luat în primire spa]iul de joac\ special preg\tit pentru ei. 
O zi cu  poezii, cântece, multe zâmbete şi bucurie. Între
administra]ia oraşului R\cari, condus\ de primarul Marius
Carave]eanu  şi  conducerea Funda]iei Youness din R\cari,
exist\ o strâns\ colaborare  privind proiectele cu impact
social în comunitatea r\c\rean\.

“Piticii de la Gr\dini]a cu Program Prelungit Ghergani şi-au
luat în primire spa]iul de joac\ special preg\tit pentru ei.
Leag\nele şi topoganele au fost luate cu asalt, iar chiotele lor
de bucurie acopereau orice alt zgomot. Nu au lipsit şi câteva
lacrimi pentru c\ „vreau şi eu s\ m\ dau în leag\nul în care
te dai tu!” Cu to]ii am fost copii şi ştim c\ ne doream exact
juc\ria pe care o luase cel\lalt, chiar dac\ mai erau multe
altele. Cu greu, doamnele educatoare au reuşit s\-i adune pe
to]i la un loc şi s\ arate celor prezen]i c\ ştiu şi poezii, c\ ştiu
şi cântecele. Aproape pe tot parcursul programului privirile lor
se îndreptau spre aparatele de joac\, ner\bd\tori s\ se
întoarc\ acolo. Cu siguran]\, de acum încolo, vor fi mai aten]i la doamnele 
educatoare în timpul activit\]ilor, ştiind c\ la sfarşitul programului se vor putea
juca în voie.

Dragi „gr\dinari” s\ v\ bucura]i de acest spa]iu de joac\, s\ fi]i cumin]i şi s\
fi]i aten]i la tot ceea ce doamnele educatoare încearc\ s\ planteze în inimile 
voastre micu]e pentru ca atunci când ve]i fi mari s\ le face]i mândre c\ semin]ele
devenirii voastre, pe care le-au s\dit acum, au dat roade!

Multumim drei. Dr. Vanessa Youness, Funda]iei Youness pentru implicarea ^n
acest proiect de suflet [i o a[tept\m al\turi de noi [i la proiectele viitoare’’, a
declarat primarul Marius Carave]eanu.

Locul de joac\ este o investi]ie ce se ridic\ la peste 15.000 lei  şi este 
realizat\ 100% de Funda]ia Youness. 

Funda]iei Youness a d\ruit un
loc de joac\ modern, 
prichindeilor de la Gr\dini]a cu Program Prelungit
Ghergani din oraşul R\cari

Proiectul “Îmbrac\ un copil de Paşte!”, a adus
bucuria în sufletele a zeci de copii din R\cari

Fiecare dintre noi ne amintim, din copil\rie, c\ Pa[tele era un prilej
bun de a ne cump\ra haine noi, pentru a le purta cu ocazia Învierii
Domnului. Din p\cate, nu toate familiile au posibilitatea de a le oferi copi-
ilor ceea ce î[i doresc [i, în unele cazuri, lipsurile nu sunt legate doar de
haine noi, ci de îmbr\c\minte în general. 

Sensibilizat de neajunsurile cu care se confrunt\ mul]i oameni
nevoiaşi din jurul s\u,  primarul  oraşului R\cari, Marius  Carave]eanu
al\turi de al]i  colegi, a lansat un apel c\tre toate persoanele care au posi-
bilitatea de a ajuta pentru a face o bucurie, la zi mare, unor prichindei prin
proiectul “Îmbrac\ un copil de Paşte!”. Foarte mul]i  oameni cu suflet
mare, au donat [i s-au implicat în acest minunat proiect: “Îmbrac\ un
copil de Paşte!” şi astfel  pe zeci de copii din R\cari  i-ar ferici.

Primarul Marius Carave]eanu a transmis  mul]umiri tuturor celor care
au donat [i s-au implicat în acest minunat proiect: “Îmbrac\ un copil de
Paşte!”

Suntem convinşi c\ mul]i al]i copii au nevoie de noi! Doneaz\! 
Nu ezita!
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Cupa micilor pescari pe lacul S\bie[ti
din oraşul dâmbovi]ean R\cari

Dragostea pentru pescuit nu ]ine cont de vârst\. Tocmai din aceste 
ra]ionamente, A.P.A.- ASOCIA}IA PESCARI AM|R|{TENI organizeaz\ de
patru ani consecutiv,  “Cupa micilor pescari.”

Familiarizarea cu natura, cu liniştea şi pacea pe care o poate da pes-
cuitul este un beneficiu pentru trup, suflet şi minte, în egal\ m\sur\.
Tocmai din aceste motive A.P.A.- ASOCIA}IA PESCARI AM|R|{TENI îi încu-
rajeaz\ pe copii s\ pescuiasc\.

Anul acesta, Cupa micilor pescari  a fost desf\şurat\  pe lacul
S\bie[ti din oraşul dâmbovi]ean  R\cari.

Peste 50 de mici pescari, alaturi de p\rin]i s-au întrecut la Cupa
micilor pescari.

S-a f\cut prezen]a, s-au extras standurile [i la ora 9 a sunat trompe-

ta, urmând  cele dou\ ore de pescuit. Înainte de a pleca pe standuri, copiii
au îmbr\cat tricourile oferite cadou de Articole Pescuit R\cari.

Pe tot parcursul  concursului, micii pescari au fost trata]i cum se
cuvine  de c\tre organizatori, oferindu-le r\coritoare şi şepci.  A urmau o
scurt\ pauz\, timp în care cei mici au primit o gustare  dup\ care Streche
Daniel  le-a f\cut o demonstra]ie live  celor mici cum se face [i cum se
regleaz\ o montur\ de pescuit la undi]\, cu o parte din cadourile oferite
celor mici de Magazinul Total Fishing

A început a doua man[\.

Concursul a luat sfârşit. P\rin]ii s-au aşezat pe dou\ 
rânduri, iar  copiii  au b\tut palma  cu fiecare adult în
parte. Dup\ atâta munc\ cu undi]ele a urmat  şi masa.
Cei mici  s-au bucurat şi de o înghe]at\.  

A urmat premierea  de la care nu a lipsit primarul
oraşului R\cari, Marius Carave]eanu.

Pe podium au fost dou\ categorii, juniori 1, 5-9 ani [i
juniori 2, 10-14 ani. Trebuie s\ preciz\m fatul c\ to]i 
concuren]ii au primit medalii, diplome şi premii.

Organizatorii au preg\tit şi pentru seniori,  tradi]ionala
fasole cu ciolan afumat.

O duminic\ de poveste  al\turi  de A.P.A.- ASOCIA}IA PESCARI
AM|R|{TENI, Prim\ria R\cari, Administra]iei lacului S\bie[ti SC
Piscicultorul SA, Magazinul Total  Fishing – Articole pescuit, Articole Pescuit
R\cari, Magazinului Nad\ „La M\ndel” ,Magazinul Fabrica de Nad\,
BlackFish Mania, MG Special Carp, City Grill – Tratoria Buongiorno-Lido,
Yato România, Pescuit în RO, GipoPescar – Articole Pescuit , Dl Mircea
Marius, Marius Manafu

Fir  întins!
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Doi indieni st\teau pe o culme
{i se uitau în zare, fiecare în
direc]ie opus\. Ochi-de-[oim
spuse:
- Vin doi!
Ochi-de-Vultur îl întreab\:
- Sunt bine f\cu]i?
- Sunt mari... musculo[i!
- Ce sunt? Fe]e palide sau indi-
eni?
- Fe]e-Palide!
- Sunt prieteni sau du[mani?
- Prieteni!

- De unde [tii?
- Se ]in de mân\!

****
Intr\ so]ia în cas\.
- Dragul meu, uite, aici, o bere
pentru tine...
Mai trece ceva timp:
- Dragul meu, de ce nu te ui]i la
fotbal? Ia zi, vrei ceva de mân-
care mai special, mai bun
ceva?
So]ul, cu o privire îngândurat\:

- Ia zi, cât de tare...
- Un pic,... aşa,... farul din
dreapta, capota şi parbrizul...

*****
Un cowboy st\ lini[tit în bar [i
dintr-o dat\ aude:
- B\, vezi c\-]i ia calul!
Cowboy-ul se duce rapid în fa]a
barului, vede c\, calul e la locul
lui. Dup\ care se duce în bar [i-
l împu[c\ pe cel pe care a spus
c\-i ia calul.
Dup\ care barmanul spune:
-Termina]i, b\ie]i, cu [ahul c\
\sta ne împu[c\ pe to]i!

Curiozit\]i 
despre florile din 
aranjamentele florale. 
Ştia]i c\... în secolul XVII, în Olanda, bulbii de lalele, impor-

ta]i din Turcia, erau mai valoroşi decât aurul? Este vorba
despre un curent numit “tulipomania” sau “nebunia lalelelor”
care a dus la o criz\ economic\ în ]\rile de Jos.

Ştia]i c\... bambusul este planta lemnoas\ care creşte cel
mai repede? Acesta poate creşte pân\ la 3 cm într-o singur\
or\.

Ştia]i c\... o singur\ floare de orhidee poate cuprinde în cap-
sula sa peste 2.000.000 de semin]e? În acelaşi timp, 1000
de semin]e au o greutate total\ mai mic\ de 1 mg; astfel,
orhideele sunt cele mai uşoare plante din lume.

Ştia]i c\... un trandafir alb aşezat într-un vas cu ap\ colorat\
îşi va însuşi culoarea apei? Apa va fi absorbit\ de tulpina şi
transmis\, mai departe, petalelor.

Ştia]i c\... floarea-soarelui, deşi ar\ta ca o singur\ floare
mare, este, de fapt, o inflorescen]\? O floare de floarea-
soarelui cuprinde sute de flori micu]e care, la maturitate, se
vor usca şi vor c\dea, l\sând loc semin]elor de floarea-soare-
lui s\ apar\.

Ştia]i c\... unele plante produc toxine ce ucid celelalte flori
din jurul lor? Floarea-soarelui este o astfel de plant\.

Ştia]i c\... în Malta, crizantemele sunt asociate cu înmor-
mânt\rile? Indiferent de culoare, acestea sunt considerate
flori aduc\toare de ghinion.

Ştia]i c\... exist\ un Festival al Crizantemei? Acesta are loc în
fiecare an, pe data de 9 septembrie, în Japonia. Aceast\
floare este reprezentat\ şi pe steagul Japoniei şi pe armele
tradi]ionale ale statului.

Ştia]i c\... timp de sute de ani, angelica a fost folosit\ ca
plant\ medicinal\? Angelica, floare ce înl\tura spiritele rele, a
fost folosit\ în Europa pentru a crea leacuri pentru tot felul de
afec]iuni, de la indigestie la ciuma bubonic\.

Ştia]i c\... unele flori sunt comestibile? Din florile de salcâm
şi petalele unui anumit soi de trandafir se face dulcea]\, flori
ca violetele şi panselu]ele pot fi caramelizate, iar florile de
pepene galben şi florile de bostan pot fi servite dup\ ce au
fost pr\jite (flori pane). Aten]ie! Nu toate florile sunt
comestibile.

Ştia]i c\... orhideea era considerat\ simbol al virilit\]ii? În
Grecia Antic\, florile de orhidee erau considerate simboluri
ale b\rb\]iei, probabil printr-o analogie biologic\ (În greaca
antic\, “Orchid” înseamn\ “testicul”). Tot în]elep]ii greci con-
siderau c\ florile de orhidee puteau îmbun\t\]i fertilitatea
masculin\, îns\ trebuia ca b\rba]ii s\ m\nânce aceste flori.

Ştia]i c\... orhideea era, în cultura aztec\, o plant\ medici-
nal\? Chinezii şi aztecii deopotriv\ foloseau florile de orhidee
ca remedii naturiste pentru diferite afec]iuni.

Ştia]i c\... irisul este floarea reprezentativ\ a zei]ei curcubeu-
lui? În Grecia Antic\, Iris era zei]a curcubeului. Alte flori ce şi-
au luat numele din mitologia greac\ sunt şi pelinul
(“Artemisia”) şi aliorul (“Asclepias”).

Ştia]i c\... trandafirii fac parte din familia perilor, a merilor, a
cireşilor, a prunilor, a caişilor şi a piersicilor? Nu este, deci, de
mirare c\ unele specii de trandafiri au petale comestibile.

Ştia]i c\... floarea de nuf\r de balt\ se ofileşte de îndat\ ce a
fost rupt\? Tulpina nuferilor albi poate atinge, îns\, 4-5 metri
lungime.

S\ mai [i râdem!

Lectur\ pentru suflet!

F\-]i timp... (Rudyard Kipling)

În trecerea gr\bit\ prin lume c\tre veci,
F\-]i timp, m\car o clip\, s\ vezi pe unde treci!
F\-]i timp s\ vezi durerea şi lacrima arzând
F\-]i timp s\ po]i, cu mil\, s\ te alini oricând!
F\-]i timp pentru-adevaruri şi adâncimi de vis,
F\-]i timp pentru prieteni, cu sufletul deschis!
F\-]i timp s\ vezi p\durea, s-ascul]i lâng\ izvor,
F\-]i timp s-ascul]i ce spune o floare, un cocor!
F\-]i timp, pe-un munte seara, stând singur s\ te rogi,
F\-]i timp, frumoase amintiri, de unul s\ invoci!
F\-]i timp s\ stai cu mama, cu tata t\u - b\trâni...
F\-]i timp de-o vorb\ bun\, de-o coaj\ pentru câini...
În trecerea gr\bit\ prin lume c\tre veci,
F\-]i timp m\car o clip\ s\ vezi pe unde treci!
F\-]i timp s\ guşti frumosul din tot ce e curat,
F\-]i timp, c\ eşti de multe mistere-nconjurat!
F\-]i timp cu orice tain\ sau adev\r s\ stai,
F\-]i timp, c\ci toate-acestea au inim\, au grai!
F\-]i timp s-ascul]i la toate, din toate s\ înve]i,
F\-]i timp s\ dai vie]ii adev\ratul sens!

F\-]i timp, ACUM!
S\ ştii: zadarnic ai s\ plângi,
Comoara risipit\ a vie]ii, n-o mai strângi!

În casa p\rinteasc\ ne form\m sim]ul
identit\]ii. Fiecare copil are dreptul la o
via]\ de familie fericit\ şi sigur\. Fiecare
copil are dreptul la iubirea p\rin]ilor s\i.

Renumitul psihiatru Alfred Adler a avut în
copil\rie urm\toarea experien]\ care ilus-
treaz\ ascendentul pe care îl are o
credin]\ asupra comportamentului şi
capacit\]ii. Nu a avut parte de un start
bun în ale matematicii, aşa c\ profesoara
a ajuns la convingerea c\ „nu le avea cu
matematica”, convingere pe care le-a
comunicat-o şi p\rin]ilor lui, sf\tuindu-i
s\ nu aib\ aştept\ri prea mari de la el.
P\rin]ii au îmbr\]işat convingerea profe-
soarei. Adler a acceptat pasiv evaluarea
care-i fusese f\cut\, de altfel confirmat\
de notele pe care le lua la aceast\
materie. Într-o zi, îns\, dup\ ce profe-

soara a scris pe tabl\ o problem\ pe care
nimeni nu ştia s\ o rezolve, Adler a avut
revela]ia solu]iei, aşa c\ a ridicat mâna
spunând c\ el ştie cum se rezolv\.
Profesoara a râs şi împreun\ cu ea, toat\
clasa. Atunci b\iatul s-a ridicat indignat şi
cu paşi hot\râ]i s-a dus la tabl\ şi a
rezolvat problema spre surpriza tuturor.
Astfel, Adler şi-a dat seama c\ în]elegea
aritmetica şi cu încredere proasp\t\ în
capacitatea sa a purces la a deveni un
elev bun la matematic\.

Este nevoie s\ ne încuraj\m copiii, nu
doar s\ îi înconjur\m cu dragostea noas-
tr\, ci şi s\ îi ajut\m s\ se simt\ per-
soane competente.

Creşterea copiilor

Diverse
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Măsurile care trebuie respectate pentru a 
preveni răspândirea Pestei Porcine Africane

De interes cet\]enesc

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  20.08.2019  15:32  Page 32



33nr. 79, 2019 De interes cet\]enesc

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  20.08.2019  15:32  Page 33



34 nr. 79, 2019

Măsurile care trebuie respectate pentru a 
preveni răspândirea Pestei Porcine Africane
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Măsurile care trebuie respectate pentru a 
preveni răspândirea Pestei Porcine Africane
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Prof. univ. dr. Iordan Gh. B\rbulescu,
pre[edintele Senatului SNSPA, a fost ales
vicepreşedinte al CEISAL

Mar]i, 30 iulie 2019, în cadrul celei de-a noua edi]ii a congresului
CEISAL– “Europa, America Latin\ [i Caraibe: 1999-2019, 20 de ani de coop-
erare”, a fost aleas\ noua conducere a Consiliul European de Cercet\ri
Sociale despre America Latin\ (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales
de América Latina- CEISAL).

Prof. univ. dr. Iordan Gh. B\rbulescu, pre[edintele Senatului SNSPA,
directorul Departamentului de Rela]ii Interna]ionale [i Integrare European\, a
fost ales vicepreşedinte al CEISAL. Consiliul Director al CEISAL este format
din 9 membri, ale[i anual de Adunarea General\ a acestei organiza]ii.

Consiliul European de Cercet\ri Sociale despre America Latin\ (Consejo
Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina- CEISAL) este o re]ea
care reune[te principalele centre [i institute europene specializate în cerc-
etarea spa]iului latino-american. Înfiin]at în anul 1971, CEISAL cuprinde în

prezent 38 de institute [i centre de cercetare din 17 state, la care s-au
al\turat doi membri invita]i: Funda]ia Profesor Andrzej Dembicz (Var[ovia) [i
Institutul Sverdlin de Istorie [i Cultur\ Latino-American\ (Tel Aviv). Principalul
obiectiv al Consiliului este promovarea cunoa[terii spa]iului latino-american în
Europa, astfel încât CEISAL este reprezentat în cadrul celor mai importante
evenimente academice dedicate cercet\rilor din [i despre spa]iul latino-amer-
ican.

Dincolo de prezen]a activ\ în cadrul altor evenimente, CEISAL organizeaz\
o serie de seminarii [i evenimente, printre care Congresul trienal CEISAL.
Anul acesta, evenimentul este g\zduit de [coala Na]ional\ de Studii Politice
[i Administrative (SNSPA), prin Institutul de Studii Latino-Americane din cadrul
Departamentului de Rela]ii Interna]ionale [i Integrare European\, în perioada
29-31 iulie 2019.

Scholas Occurrente, Funda]ia Pontifical\ ^nfiin]at\ de Papa
Francisc pentru a promova educa]ia pentru pace, solidari-
tatea, cooperarea pentru dezvoltare, ^n]elegerea ^ntre tineri
[i adul]i. Coordonatoarea Centrelor Regionale din cele 192
de state membre ale Funda]iei, Amengui Martina, ^mpreun\
cu prof Iordan Barbulescu, Director al SO Romania, a avut o
^ntâlnire cu ing. dr Carave]eanu Marius, primarul ora[ului
R\cari ^n vederea organiz\rii unui program din categoria
Encuentros Ciudadania la R\cari. Urmeaz\ ^n septembrie
stabilirea detaliilor referitoare la aceast\ activitate.

Sprijin pentru tinerii din R\cari 
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Elevi Liceului Teoretic “Ion Ghica”, din
R\cari, îndruma]i de c\tre doamna profe-
soar\ Valentina Mu[at [i domnul Director
Alexandru Mitru, au redescoperit pl\cerea
cititului în cadrul proiectului “Jurnal de
Scriitor”, implementat de c\tre {coala de
Valori (www.scoaladevalori.ro).

”Unii oameni, pur [i simplu, reu[esc s\
î[i insufle curiozitatea [i pl\cerea de a citi.
În cazul meu, a fost profesorul de matem-
atic\ din liceu. Fiecare or\ de matematic\
începea cu un citat din c\r]ile pe care dom-
nul Popoiu le citea. M\ determina s\ caut,
s\ cunosc, s\ descop\r. Tabla neagr\ plin\
cu integrale avea în partea dreapt\ citate
scrise cu cret\ alb\. Cele mai dulci amintiri
din liceu sunt legate de aceste citate [i de
mini-biografiile autorilor lor. Am citit pe
ner\suflate c\r]ile lui Mircea Eliade, cât am
fost în liceu. Mi-a p\rut foarte r\u când am
aflat c\ a murit dup\ doi ani de la momen-
tul na[terii mele. Mi-ar fi pl\cut extrem de
mult s\ v\d cum este ”omul” Eliade. Sper
c\ participan]ii din cele patru [coli s\ fi
avut parte de experien]a pe care eu mi-am
dorit-o: s\ îi cunoasc\ fa]\ în fa]\ pe scri-
itorii c\r]ilor care îi ajut\ s\ se descopere [i
s\ exploreze!” 

Potrivit unui studiu recent Eurostat,
num\rul românilor care citesc cel pu]in o
carte pe lun\ este sub 3% (doar 2,8%).
Datele culese de Institutul Na]ional de
Cercetare în Cultur\ spun c\ unul din cinci
români nu a citit niciodat\ o carte. Studiul
”Sc\derea analfabetismului func]ional”,
realizat de Centrul de Evaluare [i Analize
Educa]ionale indic\ c\ rata analfabetismului
func]ional în rândul adolescen]ilor din
România dep\[e[te 40%, iar aceast\ cifr\
este cu atât mai alarmant\, cu cât este de

2,5 mai mare decât media european\, care
se plaseaz\ la 20%.

Scopul primordial al proiectului Jurnal
de Scriitor, coordonat de {coala de Valori,
co-finan]at de Administra]ia Fondului
Cultural Na]ional [i implementat cu
sus]inerea partenerilor Avis, Forbes, Goethe
Institut [i Radio România Cultural, const\ în
promovarea culturii scrise [i insuflarea
interesului pentru literatur\ în rândul tinerei
genera]ii, prin medierea dialogului literar
dintre tinerii din 4 comunit\]i, Foc[ani,
S\cele, R\cari, Câmpina, [i 4 scriitori con-
temporani respectiv, Cristina Ispas, Bogdan
Co[a, Elena Vl\d\reanu [i Mihai Du]escu.
De aceea, evenimentul central al proiectului
a fost un ciclu de cinci întâlniri consecutive
între elevii fiec\rei comunit\]i [i scriitorul
dedicat.

5 întâlniri cu suflet de carte, mai
multe vie]i tr\ite

În R\cari, Scriitorul, cartea vie care a
îndrumat elevii din Liceul Teoretic “Ion
Ghica” în a (re)descoperi cititul, a fost
Elena Vladareanu. Întâlnirile, organizate sub
forma unui club de lectur\ (cu 15-25 de
elevi), au adus în aten]ia tinerilor din cele
patru comunit\]i, operele unor autori pre-
cum: Franz Kafka, Roald Dahl, Ludmila
Uli[kaia, Augustin Cupşa, Erick Kästner,
Michael Ende, Lavinia Branişte, Ernest
Hemingway, Dan Sociu, Elena Ferrante,
Ionut Chiva [i al]ii. Aici s-a lucrat la nivel de
percep]ie a literaturii [i consum de carte.
De asemenea, elevii au fost invita]i s\
exerseze ei în[i[i arta scrisului [i expunerii.
F\r\ judecat\, f\r\ cenzur\, cu bunul sim]
al adev\rului. 

În clasele din Liceul Teoretic “Ion Ghica” au
fost plantate semin]e ale literaturii, care
cresc, pe zi ce trece. Elevii sunt acum mai
dispu[i s\ exprime (uneori în scris) lucrurile
în care cred. Pentru {coala de Valori este
suficient s\ [tie c\ exist\ astfel câ]iva copii
la Foc[ani, al]ii la R\cari, al]ii la S\cele [i
al]ii la Câmpina, cei care au început s\ î[i
fac\ permis la bibliotecile din [colile lor,
care intra cu entuziasm ^n libr\rii, care
transmit mai departe recomand\rile pe care
le-au primit ei ^n cadrul atelierelor la care
au participat. Ace[tia câ]iva elevi s-au
mutat din barca invizibil\ în barca celor
care vor s\di [i în ceilal]i pl\cerea cititului.

Elevii care deja citesc î[i cultiv\ pasi-
unea [i îi inspir\ [i pe colegii lor

Am invitat-o s\ ne contureze ce a
descoperit la R\cari, prin “Jurnal de
Scriitor”, pe Elena Vl\d\reanu, cea care a
acceptat invita]ia {colii de Valori de a fi
mesagerul literaturii în acest ora[:

“Nu cred s\ fi f\cut vreodat\, nici
m\car la facultate, close reading, am f\cut-
o cu copiii atunci, în a doua întâlnire, cu
Salinger, aproape pasaj cu pasaj. Le-am
l\sat la citit Lavinia Brani[te, Tat\l meu m\
a[teapt\ la fântân\, din Escapada. De la
bun început m-am gândit c\ nu o s\ le dau
la citit romane, c\ e complicat, dar am
f\cut un soi de bibliotec\ mobil\, a[a c\ le-
am împrumutat Muzici [i faze de Ovidiu
Verde[, De ce s\ fii fericit\ când po]i s\ fii
normal\ de Jeanette Winterson, Profesorul
Bumb [i macii suedezi, de Augustin Cup[a.
{i am plecat hot\rât\ ca urm\toarea întâl-
nire s\ fie cu [i despre poezie. Ceea ce a [i
fost. Par]ial.”

Pute]i descoperi întreg proiectul “Jurnal
de Scriitor” [i pove[tile din celelalte comu-
nit\]i implicate, accesând website-ul {coala
de Valori: https://scoaladevalori.ro/patru-
scriitori-fata-in-fata-cu-adolescentii/.

Jurnal de Scriitor este un proiect coor-
donat de {coala de Valori, co-finan]at de
Administra]ia Fondului Cultural Na]ional [i
implementat cu sus]inerea partenerilor Avis,
Forbes, Goethe Institut [i Radio România
Cultural.

“Jurnal de Scriitor” a ajuns [i la Liceul
Teoretic “Ion Ghica”
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Doamne, Tu m\ cercetezi de aproape şi m\
cunoşti,  ştii când stau jos şi când m\ scol şi de
departe îmi p\trunzi gândul.  Ştii când umblu şi
când m\ culc şi cunoşti toate c\ile mele.  C\ci nu-
mi ajunge cuvântul pe limb\, şi Tu, Doamne, îl şi
cunoşti în totul. 
Tu m\ înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-]i pui
mâna peste mine.  O ştiin]\ atât de minunat\ este
mai presus de puterile mele: este prea înalt\ ca s-
o pot prinde.  

Unde m\ voi duce departe de Duhul T\u şi unde
voi fugi departe de Fa]a Ta? Dac\ m\ voi sui în
cer, Tu eşti acolo; dac\ m\ voi culca în Locuin]a
mor]ilor, iat\-Te şi acolo.  Dac\ voi lua aripile
zorilor şi m\ voi duce s\ locuiesc la marginea
m\rii,  şi acolo mâna Ta m\ va c\l\uzi şi dreapta
Ta m\ va apuca.  Dac\ voi zice: „Cel pu]in întuner-
icul m\ va acoperi şi se va face noapte lumina
dimprejurul meu”,  iat\ c\ nici chiar întunericul nu
este întunecos pentru Tine, ci noaptea str\luceşte
ca ziua şi întunericul, ca lumina. 

Tu mi-ai întocmit r\runchii, Tu m-ai ]esut în pânte-
cele mamei mele:  Te laud c\ sunt o f\ptur\ aşa
de minunat\. Minunate sunt lucr\rile Tale şi ce
bine vede sufletul meu lucrul acesta! 

M\ numesc__________________________________ [i a[ vrea s\ [ti]i urm\toarele lucruri:
________________ __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

P|REREA TA CONTEAZ| ...DOAR DAC| O SPUI!P|REREA TA CONTEAZ| ...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

Psalmii 139.1-14
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