
Visul a genera]ii de români s‐a
împlinit la Alba‐Iulia! Vrem s\ ne unim cu
}ara! Au strigat zecile de mii de
transilv\neni prezen]i în Ora[ul Unirii.
Unirea a f\cut‐o Poporul. {i Armata a
contribuit la c\derea Imperiului
Austro‐Ungar. {i Regatul [i‐a trimis
osta[ii, pentru a ne împlini visul. Al nostru
[i al lor.

IAR VISUL S‐A ÎMPLINIT! Ast\zi,
România este reîntregit\, chiar dac\ mai
avem dorin]e justificate. }ara noastr\ este
mare [i frumoas\. Este unit\. A[a s\ [i
r\mân\, în vecii‐vecilor!

{i s\ nu uit\m c\ au trecut în Ardeal ‐
cântând Trece]i: Batalioane Române,
Carpa]ii! ‐ peste un milion de solda]i din
Regatul României, la chemarea noastr\
din Ardeal!

{i s\ nu uit\m c\ aproape jum\tate
dintre ace[tia au murit pe front. Pentru
]ar\!

Pentru România! Pentru neam!
Ei, reg\]enii, au pus opinca pe turnul
Parlamentului de la Budapesta. S\ ne
mândrim cu ei, cu faima lor! Avem
aceast\ obliga]ie!

(urmare ^n pagina a 2-a)

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

 

Fiecare edi]ie poate s\ fie accesat\ [i online pe adresa: www.primariaracari.ro

An XI, nr. 80, 2019, 24 de pagini

„Sârguieşte‐te s\ nu te opreşti la
jum\tatea drumului, ci alearg\
f\r\ piedic\ pentru a ajunge la

cap\tul drumului. Am ajuns şi mai
avem. Pentru slobozenie şi moşie
cu cinste a muri, decât prin mul]i

veci cu necinste a tr\i, mai de
folos este pentru tine şi neamul

t\u.” (Dimitrie Cantemir)

LA MUL}I ANI, ROMÂNIA!
LA MUL}I ANI, }ARA MEA!

Ziua Armatei s\rb\torit\ la
P\durea Para[uti[tilor 

din Ghimpa]i

Frumuse]ea toamnei
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A nu le respecta memoria sau
a nu le recunoa[te meritele,
este o la[itate. {i românii nu
sunt la[i. Mul]i dintre noi am
fost [i poate mai  suntem
sup\ra]i pe conduc\torii ]\rii.
Ei sunt vremelnici. România
este ve[nic\. Mul]i o
dispre]uiesc, pentru c\ multo‐

ra   le este „mam\ vitreg\”.
Dar vina nu‐i a ]\rii! S\ c\ut\m
vina în alt\ parte. Poate [i noi
în[ine, de multe ori.
Sim]i]i‐v\ jigni]i dac\ cineva v\
jigne[te }ara‐Mam\, oriunde v\
ve]i afla!

FI}I DEMNI! FI}I DREP}I! FI}I BUNI! FI}I
OAMENI!
S| IUBIM ROMÂNIA! S| O CINSTIM A{A
CUM MERIT|, ACUM, LA ANIVERSARE! LA
MUL}I ANI, ROMÂNIA! LA MUL}I ANI,
ROMÂNI! LA MUL}I ANI, R|C|RENI!
LA MUL}I ANI, ROMÂNI, ORIUNDE V| AFLA}I
PE ACEST P|MÂNT!

“Ce‐]i doresc eu ]ie, dulce Românie,
}ara mea de glorii, ]ara mea de dor?
Bra]ele nervoase, arma de t\rie,
La trecutu‐]i mare, mare viitor!
Fiarb\ vinu‐n cupe, spumege pocalul,
Dac\ fiii‐]i mândri aste le nutresc;
C\ci r\mâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ]i‐o doresc.

Vis de r\zbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul t\u de glorii falnic triumfând,
Spun\ lumii large steaguri tricoloare,
Spun\ ce‐i poporul mare, românesc,
Când s‐aprinde sacru candida‐i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ]i‐o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte‐n glorii s\ orbeasc\‐l face,
Când cu lampa‐i zboar\ lumea luminând,
El pe sânu‐]i vergin înc\ s\ coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge‐n bra]e, tu îi f\ altare,
Dulce Românie, asta ]i‐o doresc.

Ce‐]i doresc eu ]ie, dulce Românie,
Tân\r\ mireas\, mam\ cu amor!
Fiii t\i tr\iasc\ numai în fr\]ie
Ca a nop]ii stele, ca a zilei zori,
Via]a în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu t\rie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fal\ şi mândrie,
Dulce Românie, asta ]i‐o doresc!”

(CE‐}I DORESC EU }IE, DULCE ROMÂNIE? 
De Mihai Eminescu)

*****

{i anul acesta frunta[ii r\c\reni au fost pre‐
mia]i.

A[a cum st\ bine unei comunit\]i care
se respect\, noi, administra]ia [i comuni‐
tatea, ne‐am cinstit frunta[ii r\c\reni. Un
înv\]at al neamului nostru  spunea, mai
demult: “Cum este [coala de ast\zi, a[a va
fi societatea noastr\ peste 20‐25 de ani.”
Da, poate mai avem multe s\ repro[\m
[colii noastre, fie ei elevi, dasc\li, p\rin]i sau
societate! 

S\ r\mânem, totu[i, optimi[ti.
Optimismul, inteligen]a, h\rnicia neamului
românesc, cu ajutorul Celui‐de‐Sus vor face
s\ fie bine.
R\mân optimist [i cu încredere în neamul
meu românesc.
De aceea, noi, administra]ia, am premiat pe
cei mai buni dintre ei. {i o vom mai face în
fiecare an. 

A[ dori s\ abord\m în câteva rânduri
subiectul proiectelor aflate în derulare în
ora[ul nostru. Cel mai avansat  proiect  este
Gr\dini]a oraşului R\cari. Suntem în plin\
faz\ de derulare a acestui proiect. În scurt
timp vom trece în etapa de desemnare a
constructorului. 

De asemenea legat de  proiectul:
Reabilitare termic\ a blocurilor suntem
destul de avansa]i. Sper\m ca pân\ la
sfârşitul anului s\ avem proiectul şi la
începutul anului viitor s\ putem demara 
procedura de desemnare a constructorului.
Zona blocuri a intrat în aceast\ toamn\ 
într‐un proces amplu de modernizare pre‐
supunând construirea a dou\ fose septice,
astfel încât s\ putem s\ golim subsolurile
ambelor blocuri.
De asemenea, la anul, toat\ zona dintre
blocuri va fi amenajat\, blocurile vor fi 
reabilitate, iar centrul localit\]ii va c\p\ta o
înf\]işare pl\cut\.

Le mul]umesc celor care locuiesc în
aceast\ zon\ cât şi tuturor locuitorilor
oraşului R\cari pentru în]elegere şi pentru
r\bdare pentru c\ sunt proiecte pe fonduri
europene care necesit\ anumi]i paşi şi 
anumite etape obligatorii peste care nu le
putem s\ri.

Legat de proiectul de modernizare al
iluminatului public suntem în faza de precon‐

tractare. În pu]in timp vom
semna contractul de
finan]are [i  ne dorim s\
demar\m cât mai repede
procedura pentru
desemnarea proiectantului
care va realiza proiectarea la
acest obiectiv. Apoi vom
trece la desemnarea con‐
structorului astfel încât, în
prim\var\ s\ putem demara
aceast\ investi]ie. Ne dorim
ca la anul pe vremea aceas‐
ta, oraşul R\cari s\ fie mult
mai frumos, mai economic

luminat.
În ceea ce prive[te asfalt\rile în oraşul

R\cari, nu ne oprim! În aceast\ toamn\ a
fost 
turnat stratul doi de asfalt pe strada Bisericii
din Colacu şi urmeaz\ ca alte trei str\zi s\
fie reabilitate tot în Colacu. Este un proiect
în asociere cu Consiliul Jude]ean, sursa de
finan]are fiind de 50% Consiliul Jude]ean, iar
50% Consiliul Local. Urmeaz\ s\ fie asfalta]i
înc\ 20 de km! Cum spuneam, nu ne oprim
pân\ nu asfalt\m tot ce a mai r\mas 
neasfaltat.

Referitor la proiectul: ap\ şi canal, aşa
cum am mai scris, localitatea R\cari este
prins\ într‐un program opera]ional de
investi]ii mari, gestionat de c\tre Compania
de Ap\ şi cu siguran]\ ne vom bucura
curând şi de realizarea acestui mult aşteptat
proiect. La sfârşitul anului viitor vom avea
parte de primele s\p\turi.  Acest lucru
depinde foarte mult şi de licita]ia pentru
desemnarea constructorului. Sunt etape care
necesit\ un volum mare de munc\, etape
care sunt impuse de c\tre finan]ator şi, nu
în ultim rând, de c\tre legisla]ia dup\ care 
trebuie s\ ne ghid\m.

Dragi locuitori ai ora[ului R\cari, tuturor
v\ adresez tradi]ionala urare româneasc\
„LA MUL}I ANI CU BINE!”
S\n\tate, bel[ug, bucurii [i împliniri în tot
ceea ce v\ propune]i s\ face]i! Vom intra  în
atmosfera S\rb\torilor de iarn\. V\ doresc
s\ ave]i parte de c\ldur\ în suflet, pace în 
familie [i lini[te în case!

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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LA MULȚI ANI, 
ROMÂNIA!

LA MULȚI ANI, 
ȚARA MEA!

“S\ nu te p\r\seasc\ bun\tatea [i
credincio[ia: leag\‐]i‐le la gât, 
scrie‐le pe tabli]a inimii tale.

{i astfel vei c\p\ta trecere [i minte
s\n\toas\, ^naintea lui Dumnezeu [i

^naintea oamenilor.
~ncrede‐te ^n Domnul din toata inima
ta [i nu te bizui pe ^n]elepciunea ta!

Recunoa[te‐L ^n toate c\ile tale, 
[i El ^]i va netezi c\r\rile.”  

Proverbele 3.3‐6
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Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui

În data de 21.08.2019, la ora
18,00 s‐au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei ordinare a Consiliului
Local, în sala de şedin]e a
Consiliului Local, la care au 
participat 12 consilieri şi dele‐
ga]ii s\teşti.

Începând cu ora 17.30 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
unanimitate de cei prezen]i.

Preşedinte de şedin]\
Mircea Valentin, declar\
deschise lucr\rile şi aduce la
cunoştin]a 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 proiectului şi a chel‐
tuielilor aferente privind
„Modernizarea [i gestionarea
inteligent\ a sistemului de 
iluminat public în ora[ul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a.”
3.   Proiect de hot\râre privind
aprobare P.U.Z. şi Regulament
local, pentru introducerea în
intravilan zon\ activit\]i agricole,

industriale şi 
servicii, a
suprafe]ei de
7800 mp, situat\
în oraşul R\cari,
sat Mavrodin, T
68, P 6/1, NC
75014.
4. Diverse.

1.  Proiect de
hot\râre privind
rectificarea buge‐
tului local, pe anul
2019 

Preşedintele de
şedin]\ d\ cuvân‐
tul doamnei 
contabil 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 favora‐
bile, preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi este
aprobat în unanimitate.
2.   Proiect de hot\râre privind
aprobarea proiectului şi a chel‐
tuielilor aferente privind
„Modernizarea [i gestionarea
inteligent\ a sistemului de ilu‐
minat public în ora[ul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a”.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ a fost aprobat\ cererea
de finan]are pentru obiectivul de
investi]ii: „Modernizarea [i ges‐
tionarea inteligent\ a sistemului
de iluminat public în ora[ul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”,
aflându‐ne în prezent în faza de
precontractare, în care este
necesar a se adopta hot\rârea
privind cheltuielile aferente
obiectivului, precum şi

încuviin]area realiz\rii proiectului
cod SMIS 125760.

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 proiec‐
tul şi este aprobat în unanimi‐
tate,
4.   Proiect de hot\râre privind
aprobare P.U.Z. şi Regulament
local, pentru introducerea în
intravilan zon\ activit\]i agricole,
industriale şi servicii, a
suprafe]ei de 7800 mp, situat\
în oraşul R\cari, sat Mavrodin, 
T 68, P 6/1, NC 75014.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ a fost înaintat\ o 
solicitare de aprobare a unui
PUZ în satul Mavrodin, T 68,
pentru suprafa]a de 7800 mp,
proprietar SC CHEMICAL AGRO

SRL, pentru construirea unui
siloz de depozitare cereale, 
destina]ia zonei fiind de
desf\şurare a activit\]ilor 
agricole, industriale şi servicii.

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.
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.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 21.08.2019

nr. 80, 2019

octaviana_ene@yahoo.com

De interes cet\]enesc

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com
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Lucr\ri de gospod\rire ^n

localit\]i

nr. 80, 2019

   

Pe acest sector de drum, urmeaz\ executarea  

semnaliz\rii rutiere [i marcajelor. Vor ^ncepe  lucr\rile
de asfaltare pe str\zile  Fântânii,  Bujorului [i {tefan cel

Mare din Colacu.

Cartier cu cartier

Au  fost finalizate
lucr\rile de asfaltare
(stratul doi)  pe strada
Bisericii din Colacu
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Cine? ce? unde? când?

Cartier cu cartier

Se afl\ ^n implementare proiectul finan]at prin POR 2014-2020, pentru
obiectivul: ”Construire [i dotare Gr\dini]a R\cari - Dâmbovi]a.”

Sunt ^n curs de 
executie lucrarile
privind executarea de
fose septice, ^n zona
blocuri  din R\cari.

Se afl\ ^n implementare proiectul finan]at prin
POR 2014-2020, pentru  obiectivul:
Reabilitarea blocurilor A, B [i C din R\cari”
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În data de 09.09.2019, la ora 14,00 s‐au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei ordinare a Consiliului
Local, în sala de şedin]e a Consiliului Local, la care
au participat 12 consilieri şi 
delega]ii s\teşti.
Începând cu ora 13.30 s‐au desf\şurat lucr\rile de
analiz\ în cadrul comisiilor de specialitate a 
documentelor prezentate în sus]inerea ordinei de zi,
dup\ care s‐a trecut la desf\şurarea propriu‐zis\ a
lucr\rilor şedin]ei.

Dup\ intonarea Imnului Na]ional, 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]\ Mircea Valentin, 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 modificarea HCL nr.

10/2019 de modificare a HCL nr 44/31.03.2009,
privind repartizarea în folosin]\ 

gratuit\, pe perioada de 10 ani a imobilului situat în
R\cari, sat Ghergani, str. G\rii, nr 4, jude]ul
Dâmbovi]a, proprietatea Consiliului Local al oraşului
R\cari, c\tre Parchetul de pe lâng\ Tribunalul
Dâmbovi]a
3.   Diverse.

1.   Proiect de hot\râre privind 
rectificarea bugetului local, pe anul 2019 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
contabil 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 în unanimitate.
2.    Proiect de hot\râre privind modificarea HCL nr
10/2019 de modificare a HCL nr.  44/31.03.2009,
privind repartizarea în folosin]\ gratuit\, pe perioada
de 10 ani a imobilului situat în R\cari, sat Ghergani,
str. G\rii, nr. 4, jude]ul Dâmbovi]a, proprietatea
Consiliului Local al oraşului R\cari, c\tre Parchetul

de pe lâng\ Tribunalul Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului

primar, care arat\ c\ Parchetul de pe lâng\
Tribunalul Dâmbovi]a, a înaintat spre solu]ionare cer‐
erea de prelungire a perioadei de repartizare în
folosin]\ gratuit\ a imobilului în care în prezent îşi
desf\şoar\ activitatea Parchetul de pe lâng\
Judec\toria R\cari, pân\ la data de 01.09.2020.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul pri‐
mar şi de c\tre comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de şedin]a supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate,
3.   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.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 09.09.2019

De interes cet\]enesc

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 22.10.2019

În data de 22.10.2019, la ora 14,00 s‐au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei ordinare a Consiliului
Local, în sala de şedin]e a Consiliului Local, la care
au participat 14 consilieri şi cei 2 delega]i s\teşti,
absent motivat fiind domnul consilier Achim Ion.
Începând cu ora 13.30 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]\ Mircea Valentin, 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 trim. IlI 2019.
3. Proiect de hot\râre privind aplicarea prevederilor
art 611, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, privind transformarea func]iei publice
de secretar, în func]ia public\ de secretar general al
oraşului R\cari.
4. Proiect de hot\râre privind modificarea
Regulamentului de organizare şi func]ionare al
Consiliului local, conform prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
5. Proiect de hot\râre privind aprobarea Procedurii
referitoare la acordarea de înlesniri la plata
obliga]iilor fiscale, contribuabililor persoane fizice din
oraşul R\cari, pe anul 2019.
6. Proiect de hot\râre privind aprobare PUZ local –
proprietar Ravan Danesh Mirela.
7. Proiect de hot\râre privind desemnarea reprezen‐
tan]ilor Consiliului Local R\cari, ca membrii în
Consiliul de Administra]ie la Liceul Teoretic “Ion
Ghica” R\cari.

8. Proiect de hot\râre privind desemnarea reprezen‐
tantului Consiliului Local R\cari, ca membru în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calit\]ii
educa]iei din cadrul Liceului Teoretic Ion Ghica
R\cari.
9. Proiect de hot\râre privind constituirea echipei
mobile de interven]ie în cazurile de violen]\ domes‐
tic\ în familie, la nivelul oraşului R\cari.
10. Proiect de hot\râre privind prelungirea contrac‐
tului de închiriere Nr. 2987/03.04.2008 încheiat
între oraşul R\cari şi S.C. Vali Învest SR.L. pentru
imobilul situat în oraşul R\cari, sat Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a.
11. Proiect de hot\râre privind aprobarea închirierii
unor suprafe]e de teren, zona bloc A2‐A3‐A4, în
vederea amplas\rii unor garaje/anexe gospod\reşti
şi a raportului de evaluare.

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

(urmare ^n pagina a 7‐a)
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7nr. 80, 2019 De interes cet\]enesc

12. Proiect de hot\râre privind solu]ionarea cererii
nr. 8605/10.09.2019, înaintat\ de c\tre domnul
Ştef\nescu Adrian, privind transmiterea dreptului de
proprietate pentru suprafa]a aferenta str. Magnoliei,
în vederea realiz\rii re]elei de ap\ şi canalizare. 
13. Proiect de hot\râre privind aprobarea închirierii
spa]iului comercial, din incinta Şcolii Gimnaziale
R\cari, şi a raportului de evaluare.
14. Proiect de hot\râre privind aprobarea înfiin]\rii
Filialei Asocia]iei Club Sportiv Luceaf\rul Noua
Genera]ie Bucureşti, la nivelul oraşului R\cari.
15. Diverse.

1. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului
local, pe anul 2019 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
contabil 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 în unanimitate.
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea execu]iei
bugetare pe trim. Îl 2019.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
contabil şef, care prezint\ execu]ia bugetar\ pe
trimestrul III 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 în
unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind aplicarea prevederilor
art 611, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, privind transformarea func]iei publice
de secretar, în func]ia public\ de secretar general al
oraşului R\cari, 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
secretar, care prezint\ prevederile art 611, al (1)
din Codul Administrativ, privind transformarea
func]iei publice din secretar al oraşului în secretar
general al oraşului R\cari. 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.
4.  Proiect de hot\râre privind modificarea
Regulamentului de organizare şi func]ionare al
Consiliului local, conform prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
secretar, care prezint\ prevederile Codului
Administrativ, privind modific\rile aduse
Regulamentului de organizare şi func]ionare a
Consiliului local. 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 unanimi‐
tate.
5.  Proiect de hot\râre privind aprobarea Procedurii
referitoare la acordarea de înlesniri la plata
obliga]iilor fiscale, contribuabililor persoane fizice
din oraşul R\cari, pe anul 2019.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
Aurelian Popa care arat\ c\, 2047 contribuabili per‐
soane fizice din totalul de 5904 înscrişi în eviden]a
fiscal\, înregistreaz\ la aceast\ dat\ major\ri de
întârziere în suma de 1.857.407,00 lei, datorate
pentru neachitarea la termenele de plat\ a
impozitelor şi taxelor locale, ca urmare a
dificult\]ilor economice şi sociale specifice societ\]ii
actuale. Propune ca pentru a stimula încasarea
veniturilor la bugetul local al oraşului R\cari în
urm\toarea perioad\, la cererea temeinic justificat\
a contribuabililor, persoane fizice, care înregistreaz\
major\ri de întârziere la plata obliga]iilor fiscale s\
fie aprobat\ prin scutirea de major\ri de întârziere,
condi]ia fiind achitarea integral a debitelor princi‐
pale, inclusiv amenzi. Perioada de aplicare a

hot\rârii va fi începând cu data de 01.11.2019
pân\ la data de 20.12.2019. 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.
6.  Proiect de hot\râre privind aprobare PUZ local –
proprietar Ravan Danesh Mirela.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care arat\ ca un proprietar persoan\ fizic\,
solicit\ aprobarea documenta]iei de urbanism –
PUZ local pentru construirea de locuin]\, în oraşul
R\cari, str. Iasomiei, nr. 2. 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.
7.  Proiect de hot\râre privind desemnarea
reprezentan]ilor Consiliului Local R\cari, ca membrii
în Consiliul de Administra]ie la Liceul Teoretic “Ion
Ghica” R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care arat\ c\ Liceul Teoretic “Ion Ghica”
R\cari, propune desemnarea reprezentan]ilor
Consiliului Local în Consiliul de Administra]ie al
Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari, în anul şcolar
2019‐2020. Se fac urm\toarele propuneri: 
‐ Domnul Valeanu Marian propune reprezentant pe

doamna Ionescu Sebastiana
‐ Domnul Popa Dumitru propune ca reprezenta]i:
Logof\tu Dorinel, Carp Marioara şi Ene Gheorghe.
Se supun la vot: prima propunere – 4 voturi pentru,
10 voturi împotriv\, a doua propunere: 10 voturi
pentru, 4 voturi împotriv\. Dup\ prezentarea f\cut\
de c\tre domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favorabile, preşedintele de
şedin]\ constat\ c\ proiectul şi este aprobat în cu
un num\r de 10 voturi pentru, 4 împotriva, 0
ab]ineri.
8.  Proiect de hot\râre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local R\cari, ca 
membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calit\]ii educa]iei din cadrul Liceului Teoretic “Ion
Ghica” R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care arat\ c\ este necesar\ desemnarea
unui reprezentant al Consiliului Local în în Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calit\]ii educa]iei din
cadrul Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari. 
Se propune men]inerea domnului prof. Popa
Dumitru – viceprimar al oraşului R\cari, ca membru
în aceast\ comisie.
9.   Proiect de hot\râre privind constituirea echipei
mobile de interven]ie în cazurile de violen]\ domes‐
tic\ în familie, la nivelul oraşului R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
Tudor Ion, şef Serviciu de asisten]\ social\ R\cari,
care arat\ c\ este necesar\ constituirea acestei
echipe care s\ ac]ioneze în toate cazurile de
violen]\ domestic\ în familie. Propunerea privind
component echipei mobile, a a avut în vedere
includerea unor persoane care s\ aib\ competen]e
în domeniul social, medical, educa]ional. Dup\
prezentarea f\cut\ de c\tre domnul Tudor Ion  şi de
c\tre comisiile de specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate.
10.  Proiect de hot\râre privind prelungirea contrac‐
tului de închiriere Nr. 2987/03.04.2008 încheiat
între oraşul R\cari şi S.C. Vali Înveşt SR.L., pentru
imobilul situat în oraşul R\cari, sat Ghimpa]i,
jude]ul Dâmbovi]a.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
secretar, care arat\ c\ a fost înaintat\ o cerere de
prelungire a perioadei de închiriere privind contrac‐
tual nr. 2987/03.04.2008, având în vedere faptul
c\ investitorul SC VALY ÎNVEŞT SRL, inten]ioneaz\
s\ promoveze un proiect european pentru dez‐

voltarea activit\]ii la nivelul oraşului R\cari. 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.
11.   Proiect de hot\râre privind aprobarea închiri‐
erii unor suprafe]e de teren, zona bloc A2‐A3‐A4, în
vederea amplas\rii unor garaje/anexe gospod\reşti
şi a raportului de evaluare.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei secre‐
tar care arat\ c\ au fost înaintate cereri pentru
închirierea/concesionarea unor suprafe]e necesare
amplas\rii de garaje/anexe gospod\reşti în zona
blocurilor A2‐A4, urmând ca dup\ aprobarea
proiectului de hot\râre s\ fie promovat\ procedura
de evaluare şi stabilire a condi]iilor de închiriere
concesionare. 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 unanimi‐
tate.
12.  Proiect de hot\râre privind solu]ionarea cererii
nr. 8605/10.09.2019, înaintat\ de c\tre domnul
Ştef\nescu Adrian, privind transmiterea dreptului de
proprietate pentru suprafa]a aferenta str. Magnoliei,
în vederea realiz\rii re]elei de ap\ şi canalizare. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar, care prezint\ situa]ia solicit\rii înaintate de
c\tre domnul Ştef\nescu Adrian privind primirea
unei suprafe]e aferent\ str. Magnoliei în domeniul
public al oraşului R\cari. De asemenea, este
prezentat punctul de vedere al Institu]iei prefectului
privind legalitate accept\rii dona]iei, fapt pentru
care se propune respingerea propunerii de
acceptare a dona]iei înaintat\ de c\tre domnul
Ştef\nescu Adrian. Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre comisiile de spe‐
cialitate a avizelor favorabile, preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
13.  Proiect de hot\râre privind aprobarea închirierii
spa]iului comercial, din incinta Şcolii Gimnaziale
R\cari, şi a raportului de evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
secretar care arat\ c\ au fost înaintate cereri pen‐
tru închirierea spa]iului din incinta Şcolii Generale
R\cari, pentru amenajarea unui spa]iu comercial.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre doamna secretar
şi de c\tre comisiile de specialitate a avizelor favor‐
abile, preşedintele de şedin]\ supune la vot 
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
14.  Proiect de hot\râre privind aprobarea înfiin]\rii
Filialei Asocia]iei Club Sportiv Luceaf\rul Noua
Genera]ie Bucureşti, la nivelul oraşului R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care arat\ c\ a fost înaintat\ o solicitare de
c\tre Clubul Sportiv Luceaf\rul Noua Genera]ie
Bucureşti, pentru înfiin]area unei filiale a acestuia la
nivelul oraşului R\cari, pentru promovarea sportului
în mas\, dar şi pentru recrutarea copiilor pe 
categorii de vârst\, care doresc s\ practice fotbalul
profesionist. 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 unanimi‐
tate.
15. 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

(urmare din pagina 6)
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Ziua Armatei s\rb\torit\ la
P\durea Para[uti[tilor 

din Ghimpa]i

25 Octombrie constituie amintirea unei
zile de împlinire na]ional\, ziua când armata
român\ şi‐a îndeplinit menirea fireasc\.

Ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei
României, o zi de cinstire pentru eroismul şi
jertfele prin care, de‐a lungul vremii, oştirea
noastr\ şi‐a îngem\nat faptele de arme cu
soarta neamului românesc, îndeplinindu‐[i
misiunea nobil\ de a ap\ra unitatea
na]ional\ şi integritatea teritorial\ a statului
român.

25 octombrie 2019, P\durea
Para[uti[tilor, în memoria eroilor
neamului,Ghimpa]i –oraşul  R\cari,  jude]ul
Dâmbovi]a, o  nou\  fil\ în  istoria Armatei
României şi, de ce nu, a  r\c\renilor  şi a
jude]ului  Dâmbovi]a.

Administra]ia  de  la R\cari  condus\   de
primarul   Marius  Carave]eanu şi  Consiliul
Local  R\cari  al\turi   de generalul de
brigad\ (r.) dr. Marius Dumitru Cr\ciun,
reprezentan]ii  Funda]iei „General Grigore
Baştan”,   Batalionul 495 Paraşutişti –
Clinceni, camarazi din ]ar\ şi  elevii r\c\reni
au marcat   cum se cuvinte  Ziua  Armatei.

Manifest\rile au debutat  la
Monumentul Eroilor Ghimp\]eni. A fost  
oficiat\  o slujb\ religioas\, dup\ care au
fost depuse  coroane şi jerbe. Asocia]ia
Cultul Eroilor “Regina Maria”  a  oferit
diplome şi distinc]ii.   Nu au lipsit  mesajele
din partea   oficialit\]ilor.  Aşa cum este
tradi]ia,  a urmat marşul tricolor pe traseul
Monumentul Eroilor Ghimp\]eni ‐ P\durea
Para[utiştilor din Cartierul Tineretului
Ghimpa]i, oraşul R\cari.

Ajunşi la P\durea Parasutiştilor din
Cartierul Tineretului din Ghimpa]i, oraşul
R\cari,  to]i cei  prezen]i au participat  la un
alt moment  plin de înc\rc\tur\ istoric\ şi
recunoştin]\ pentru eroii neamului.   A avut
loc  sfin]irea troi]ei  dedicat\  memoriei
paraşutiştilor  români.

Lt. col. Gelu Gavriloaia, loc]iitorul
comandantului Batalionului 495 a acordat
din partea MApN o distinc]ie  reprezentantu‐
lui Funda]iei „General Grigore Baştan”. Şi
edilul  Marius Carave]eanu  a primit o pla‐
chet\ din partea Funda]iei „General Grigore
Baştan”.

Surpriza  zilei a fost  un exerci]iu tactic,
anume cucerirea unui punct  de comand\.
Au fost dou\  echipe care au pus în ac]iune
dou\ planuri, iar la final aplauzele au fost
pe m\sur\.

Finalul  evenimentului  a fost unul mobi‐
lizator şi plin de d\ruire, cu to]ii  au mers   şi
au plantat al]i 1000 de stejari în P\durea
Para[uti[tilor. Pe 27 martie 2019,  a luat
naştere o p\dure a para[uti[tilor la Ghimpa]i.
La ini]iativa Prim\riei R\cari [i a Funda]iei
General Grigore Ba[tan, cu sprijinul
Batalionului 495 Para[uti[ti „C\pitan {tefan
Soverth” [i al Liceului Teoretic „Ion Ghica”
R\cari, mii de stejari au fost planta]i, în
memoria eroilor neamului, în ceea ce, de
acum, este  P\durea Para[uti[tilor. Pentru
viceprimarul  Dumitru Popa, P\durea
Para[uti[tilor are o semnifica]ie aparte.

Edilul Marius Carave]eanu  a avut al\turi,
pe 25  octombrie 2019, la Ghimpa]i , patru
generali  care au transmis un gând
r\c\renilor, dar şi românilor.

Nu a lipsit din program vizita la popot\,
tradi]ionala fasole  şi impresii  de final.

Eveniment
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Frumusețea toamnei
Tudor  Arghezi spunea foarte frumos într‐una din

poeziile sale : „ Niciodat\ toamna nu fu mai fru‐
moas\!” Parafrazându‐l oarecum eu a[ spune:
Întotdeauna toamna este frumoas\! Este frumoas\
pentru c\ natura îmbrac\ haine multicolore care î]i
încânt\ privirea [i sufletul. Este frumoas\ pentru c\
soarele mângâie cu razele lui calde obrazul nostru.
Este frumoas\ pentru c\ frunzele îng\lbenite p\r\sesc
ramurile copacilor [i sub adierea u[oar\ a vântului
s\rut\ delicat p\mântul. {i lista ar putea continua.

Pentru un dasc\l, toamna este întotdeauna fru‐
moas\ pentru c\ începutul acestui anotimp înseamn\
[i începutul anului [colar. Este momentul în care
por]ile institu]iilor de înv\]\mânt se deschid larg pen‐
tru a ura “Bun venit!” elevilor de toate vârstele. De la
cei mici, “gr\dinarii”, continuând cu “bobocii” din

clasa preg\titoare [i cu ceilal]i elevi, pân\ la cei care
în acest an [colar vor încheia aceast\ etap\ din via]a
lor, elevii clasei a XII‐a, [i care, la sfâr[it, vor sus]ine
examenul de bacalaureat. Cei mai mul]i se întorc cu
bucurie în b\ncile care i‐au a[teptat cumin]i aproape
3 luni, al]ii înc\ mai tr\iesc nostalgia zilelor în care
programul era liber, [i care, poate, [i‐ar dori o etern\
vacan]\.

Septembrie este luna în care noi to]i, dasc\li,
elevi, p\rin]i, autorit\]i, începem o nou\ misiune, ce
are un singur scop: formarea voastr\, dragi elevi, ca
oameni de n\dejde, ca oameni care, în viitor vor 
conduce aceast\ societate. To]i avem nevoie ca voi s\
fi]i bine preg\ti]i. În primul rând, voi trebuie s\
con[tientiza]i c\ doar de voi depinde s\ v\ atinge]i
visurile, doar de voi depinde cât de sus vre]i s\

ajunge]i. În al doilea rând, noi, dasc\lii  ce v‐am 
îndrumat pa[ii [i v‐am f\cut s\ descoperi]i “corola de
minuni a lumii”, ne dorim s\ ave]i doar rezultate 
str\lucitoare, pentru c\ voi sunte]i oglinda noastr\. 
De asemenea, p\rin]ii î[i doresc s\ împlini]i nu doar
visurile voastre, ci [i pe ale dumnealor, pentru c\ voi
reprezenta]i, de fapt, viitorul acestora. Nu în ultimul
rând, autorit\]ile au nevoie de oameni bine preg\ti]i
pentru ca societatea s\ evolueze.

De aceea, frumuse]ea acestui anotimp trebuie s\
se reg\seasc\ [i în frumuse]ea idealurilor voastre [i în
frumuse]ea realiz\rilor voastre. 
SUCCES în acest nou an [colar tuturor!

Prof. Alionte Aurica
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Rezultatele finale
din primul [i cel 

de‐al doilea tur al
alegerilor

preziden]iale 2019, 
în ora[ul R\cari

Rezultatele din cel de‐al doilea tur al alegerilor preziden]iale

Rezultatele  primului tur al alegerilor preziden]iale
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M|SURI DE PREVENIRE A
INCENDIILOR LA

GOSPOD|RIILE CET|}ENEŞTI
ÎN SEZONUL RECE

MOTTO:"Este mult mai u[or s\ previi
un incendiu, decât s\‐l stingi".
Sezonul rece constituie un motiv de
veselie prin bucuriile pe care le aduc
s\rb\torile de iarn\, dar în acelaşi
timp şi un motiv de îngrijorare din
cauza num\rului mare de incendii
care se manifest\ ^n aceast\
perioad\ la locuin]ele şi gospod\riile
cet\]eneşti. De aceea, pentru 
prevenirea acestor evenimente
nepl\cute, cu consecin]e devasta‐
toare prin pierderile de vie]i
omeneşti [i pagubele pe care le pro‐
duc, ^n scopul cre[terii gradului de
protec]ie a locuin]elor şi
gospod\riilor, v\ rug\m s\ dovedi]i
con[tiinciozitate [i responsabilitate
^n respectarea m\surilor de pre‐
venire a incendiilor.
~n perioada sezonului rece, cele mai
multe incendii se înregistreaz\ la
gospod\riile cet\]ene[ti. Pericolul de
izbucnire a incendiilor cre[te, ca
urmare a exploat\rii intense [i 
adeseori necorespunz\toare a 
sistemelor de inc\lzire (centrale 
termice, sobe cu sau f\r\ acumulare
de c\ldur\, radiatoare electrice), a
co[urilor de evacuare a fumului
defecte sau necur\]ate, a
instala]iilor [i a aparatelor electrice
utilizate cu defec]iuni, improviza]ii
sau care solicit\ excesiv re]eaua de
distribu]ie a curentului electric, a
chibriturilor sau brichetelor l\sate la
îndemâna copiilor, cenu[\ cu jar
aruncat\ la ^ntâmplare, a
afum\toarelor improvizate sau a
fumatului ^n pat. Pe fondul acestor
neglijen]e, unele incon[tiente, s‐au
produs incendii pentru care sunt
vinova]i cei care consider\, în mod
eronat, c\, “nu poate s\ mi se
^ntâmple tocmai mie”. Astfel, una
din cauzele izbucnirii incendiilor, este
reprezentat\ de exploatarea 
necorespunz\toare a sobelor.
Pentru ^nl\turarea pericolului de
incendiu care poate ap\rea la sobe,
v\ recomand\m câteva m\suri
absolut necesare:– verifica]i cu grij\
sobele, canalele şi co[urile de 
evacuare a fumului, pentru ca aces‐
tea s\ nu prezinte fisuri care s\ per‐
mit\ scânteilor s\ incendieze 
materialele combustibile din

apropiere;
– tencui]i [i zugr\vi]i partea din pod
a co[ului de fum, în scopul sesiz\rii
imediate a fisurilor;
– cur\]a]i canalele şi coşurile de
fum ^n perioada premerg\toare
sezonului rece;
– monta]i pe pardoseal\, în fa]a uşii
de alimentare cu combustibil, o
bucat\ de tabl\ cu dimensiunile de
0,50 x 0,70 m;
– nu introduce]i ^n sobe lemne cu
lungimea mai mare decât focarul,
nu l\sa]i u[a de la focar deschis\ [i
nu supra^nc\lzi]i sobele;
– se interzice uscarea lemnelor pe
sobele metalice, uscarea rufelor pe
cuptorul sobei şi l\sarea
nesupravegheat\ a focului;
– cenu[a [i j\ratecul vor fi depozi‐
tate ^n gropi speciale [i se sting cu
ap\;
– nu l\sa]i copiii nesupraveghea]i ^n
^nc\peri unde sunt ^n func]iune
mijloace de ^nc\lzire. Pentru
mijloacele de ^nc\lzire locale sau
centrale care folosesc combustibil
lichid şi/ sau gazos se recomand\
urm\toarele m\suri; 
– verificarea etanşeit\]ii conductelor
de alimentare cu combustibil;
– interzicerea supraaliment\rii cu
combustibil;
– interzicerea aliment\rii cu 
combustibil lichid atunci când
mijlocul de ^nc\lzire este ^n stare de
func]ionare;
– cur\]area periodic\ a conductelor
de alimentare [i duzelor de pul‐
verizare;
– interzicerea folosirii buteliilor de
gaze lichefiate f\r\ regulatori de 
presiune sau cu garnituri deteriorate
ori cu furtun de cauciuc fisurat;
– la aprinderea focului la aragaz sau
sobe alimentate cu gaze naturale se
aerise[te camera, dup\ care 
^ntotdeauna se aprinde mai ^ntâi
chibritrul [i apoi se manevreaz\ 
robinetul de alimentare cu gaz. 
O alt\ cauz\ frecvent\ a incendiilor
^n acest sezon este reprezentat\ de
exploatarea necorespunz\toare a
aparatelor electrice de ^nc\lzire [i a
instala]iilor electrice, pentru a c\ror
evitare trebuie luate urm\toarele
m\suri: 
– nu utiliza]i instala]ii electrice
defecte, efectuate de personal

neautorizat, montate direct pe mate‐
rialele combustibile, cu improviza]ii,
cu leg\turi electrice neacoperite de
material electroizolant etc;
– nu suprasolicita]i circuitele 
electrice prin racordarea unor 
consumatori electrici care dep\[esc
puterea nominal\ a acestora;
– nu utiliza]i mijloace electrice de
^nc\lzire local\ improvizate;
– supraveghea]i permanent
mijloacele de ^nc\lzire electrice
aflate în func]iune, chiar dac\ sunt
prev\zute cu mijloace de protec]ie
(termostat), deoarece acestea pot
s\ nu func]ioneze la parametrii
prev\zu]i [i deconecta]i‐le ^n cazul ^n
care apar defec]iuni.O alt\ cauz\
generatoare de incendii este
reprezentat\ de instalarea 
defectuoas\ [i/sau exploatarea
necorespunz\toare a centralelor 
termice cu combustibil gazos. 
Pentru ^nl\turarea acestora trebuie
luate urm\toarele m\suri: 
– montarea centralelor se va efectua
numai de c\tre personal autorizat;
– verificarea etan[eit\]ii conductelor
de alimentare cu combustibil gazos;
– folosirea regulatoarelor de pre‐

siune ^n perfect\ stare de
func]ionare;
– suspendarea utiliz\rii centralelor
termice la apari]ia avariilor sau a
oric\ror altor defec]iuni [i solicitarea
interven]iei persoanelor autorizate
pentru înl\turarea deficien]elor
ap\rute.
ALTE RECOMAND|RI:
~n cazul producerii unui incendiu, se
ac]ioneaz\ de urgen]\ pentru: 
– anun]area incendiului la num\rul
de apel unic 112;
– evacuarea tuturor ocupan]ilor
cl\dirii precum [i a bunurilor 
importante ad\postite, ^n ordinea
valorii (doar dac\ nu v\ este pus\
via]a ^n pericol);
– stingerea incendiului cu mijloace
de prima interven]ie.
Numai prin respectarea acestor
m\suri se va reu[i reducerea
num\rului interven]iilor ^n situa]ii de
urgen]\ [i, implicit, va cre[te gradul
de siguran]\ al dumneavostr\ [i al
gospod\riilor dumneavoastr\. 
O simpl\ gre[eal\ sau neglijen]\
poate produce pagube, unele 
nerecuperabile. 

Viceprimar, Popa Dumitru
demetryos81@yahoo.com

0752.110.158

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  28.11.2019  10:21  Page 11



12 nr. 80, 2019Eveniment

Zile extraordinare la Re[i]a,
Bistri]a, Roman [i R\cari

Au avut loc dialoguri    con‐
structive, inspira]ionale [i animate
de reprezenta]ii #RePatriot [i ai
administra]iilor locale, dar [i de cei
care s‐au întors sau care doresc s\
revin\  acas\.

V\ l\s\m mai jos câteva inter‐
ven]ii  din cadrul evenimentelor:
Cristian L: “Nu a[tepta s\ se fac\.
F\ tu.”
Carmen: “În primul rând a fost
dorul de acas\.”
Oana T: “Putem schimba cu impli‐
carea noastr\ orice.”
Bianca L: “Nu e de vin\ sistemul,
noi suntem de vin\ dac\ nu facem
nimic.”

R\zvan A: "Bunica zicea ‐ Fericirea
nu vine din succes, ci din fericire
vine succesul.”
Gra]ian D: ”Orice se poate, cu 
perseveren]\, profesionalism [i
r\bdare.”
Mariuta S: ”Pentru copii merit\ s\
ne implic\m mai mult.”

„Sunt multe oportunit\]i în
România care nu exist\ în multe
]\ri europene. Iar cei care au 
plecat într‐o alt\ ]ar\ este clar c\
au curaj, iar curajul este ingredien‐
tul esen]ial pentru antreprenoriat.”
‐ Hildegard Helene Brandl

„În RePatriot ne autofinan]\m şi
facem trei tipuri de întâlniri: un
summit anual, unde încerc\m s\

conect\m 100 de antreprenori
români cu 100 de antreprenori
români din diaspora, avem con‐
ferin]e anuale, am fost în toat\
lumea, din SUA, pân\ în Spania,
Germania, Italia, Fran]a, unde
purt\m un dialog deschis şi trans‐
mitem motivele pentru care merit\
s\ te întorci în România. Zilele
Diasporei, organizate de prim\rii
sunt întâlniri prin care încerc\m s\
punem diaspora în contact cu
autorit\]ile locale. Mult\ lume se
plânge c\ autorit\]ile locale nu
sunt deschise.” ‐ Vasile Nicolae
Lupsa

#Racari ‐
https://www.tvpartener.ro/…/video‐
de‐zilele‐orasului‐racar…/

În luna august s‐au sarb\torit  “ Zilele Diasporei 2019”.
Administra]ia de la R\cari  nu a omis s\ cuprind\  în cadrul 
manifest\rilor  prilejuite de  Zilele oraşului R\cari  şi evenimente
dedicate  Diasporei.

Sâmb\t\, 17 august, începând cu ora 17.00, la Liceul
Teoretic “Ion Ghica” din R\cari,  a avut  loc o dezbatere  în 
colaborare  cu RePatriot, ce s‐a  adresat românilor, r\c\renilor
care tr\iesc în str\in\tate [i au venit în vacan]\, acas\, celor care
s‐au repatriat [i celor care au r\mas în România. Întâlnirea a fost
moderat\ în prima parte  de edilul Marius Carave]eanu.    

Din partea echipei RePatriot a fost  prezent,  R\zvan Luca –
Managing Partner Class Park Targovi[te.

Au fost prezentate şi poveşti de via]\ tr\ite de r\c\reni în
afara ]\rii  şi care acum  s‐au întors definitiv  acas\. 

Prin acest eveniment,  se doreşte   ca r\c\renii,  care din
diverse motive au decis s\ plece în alte ]\ri, s\ se reconecteze cu
comunitatea local\.

De Zilele oraşului R\cari,
eveniment dedicat Diasporei
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Voin]a acestor elevi este puternic\ [i de neclintit în ceea
ce fac. Al\turi de ei  sunt nu numai profesorii care îi înva]\,
ci [i p\rin]ii care le asigur\ un mediu prielnic pentru ca pa[ii
lor spre realizarea performan]elor [colare s\ g\seasc\ un
suport stabil.

Felicit\ri pentru rezultatele voastre [i pentru lucrurile la
care a]i renun]at pentru c\, [tim cu to]ii, performan]a se face

cu sacrificii, iar voi a]i în]eles c\ acum trebuie s\ înv\]a]i
pentru c\ timpul este ireversibil.

}ine]i cont de sentimentele voastre [i  de ale celorlal]i în
tot ceea ce face]i, fi]i buni [i r\mâne]i în vârf, aprecia]i
oamenii [i ve]i fi aprecia]i întotdeauna!

Succes!

Premiem valorile... Cei mai buni
elevi din fiecare clas\!
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  R\cari a abandonat tradi]ionalele
chefuri cu mâncare. Cum s‐au

s\rb\torit zilele ora[ului...

F\r\ mici şi bere! Aşa s‐a gândit primarul
din R\cari, Dâmbovi]a, s\ s\rb\toreasc\
zilele oraşului. Edilul a renun]at la
tradi]ionalele petreceri cu muzic\ şi mân‐
care şi i‐a chemat pe localnici la o serie de
întreceri sportive.

La final, copiii urbei au plecat acas\ cu
câte o biciclet\, oferit\ de prim\rie.

Tradi]ionalele chefuri cu b\utur\ şi mân‐
care oferite gratis de prim\rie au fost
înlocuite cu o serie de întreceri sportive.
Ini]iativa poate i‐a luat prin surprindere pe
localnici, îns\ cei mai mul]i au fost atraşi
de idee.

Invitat la zilele oraşului a fost şi Radu
Valahu, un maestru al skandenberg‐ului.

Radu Valahu, f\când skandenberg cu
Sergiu }ecu: „E greu s\ spui c\ î]i faci
înc\lzire la 40 de grade!”.

Radu Valahu: „R\mâne]i în form\, asta e
cel mai important!”

SURSA: PROTV
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Emo]ii, bucurie şi felicit\ri pentru campionul
Sergiu }ecu, locul III la 

Campionatul Mondial de Skandenberg

Într‐o atmosfer\ de s\rb\toare,
pres\rat\ cu momente solemne, dar
şi  momente pline  de emo]ie, lacrimi
şi  bucurie,    comunitatea
r\c\rean\ împreun\   cu invita]i  de
seam\, precum  campionul  mondial
Ion  Oncescu şi multiplul campion al
skandenbergului românesc, Radu
Valahu, l‐au s\rb\torit pe campionul
Sergiu }ecu  care a ob]inut  locul III
la Campionatul Mondial de
Skandenberg, Constan]a 2019.

Evenimentul  a avut  loc  la sala
de festivit\]i a Liceului Teoretic “Ion
Ghica” R\cari,  iar oficiile de gazd\
au fost f\cute de primarul  Marius
Carave]eanu.

Nu au lipsit   oamenii care au pus
um\rul la parcursul  lui Sergiu }ecu
în Skandenberg. Unul dintre oamenii

care  l‐a sprijinit  pe Sergiu }ecu
este  Gabriel Boriga.
Campionul  mondial Ion  Oncescu şi
multiplul campion al skandenbergului
românesc, Radu Valahu  au ]inut s\
fie al\turi de Sergiu }ecu.

R\c\reanul Sergiu }ecu a reu[it
s\ ob]in\ o performan]\ deosebit\ la
Campionatul Mondial de
Skandenberg, ce a avut  loc zilele
trecute la Constan]a. }ecu a ob]inut
medalia de bronz la bra]ul stâng
într‐un concurs  la  care au 

participat  1500 de sportivi din
întreaga lume.

Ion Şandru este omul care a 
asigurat   suportul financiar pentru
participarea lui Sergiu }ecu  la
Campionatul Mondial de
Skandenberg, Constan]a 2019.

Au urmat momente emo]ionante.
Mesaje pline  de emo]ie şi  sinceri‐
tate. Primarul Marius Carave]eanu 
i‐a oferit lui Sergiu }ecu   micii daruri,
dar totodat\  şi  surprize din partea
unor  sponsori generoşi.

Nu au lipsit nici surprizele dulci şi
confetiile.  La final,  cu to]ii au 
ciocnit o cup\ de şampanie,  iar
bucuria se putea citi pe chipul 
tuturor.

Campionii nu se nasc în s\lile de
sport. Campionii sunt f\cu]i din ceea
ce au mai adânc s\dit în ei: o
dorin]\, un vis, o chemare.
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“I LOVE R|CARI”: 
Mişcare în aer liber şi skandenberg 

cu Ion Oncescu şi Radu Valahu!

Cu to]ii, trebuie s\ ne amintim în perma-
nen]\ ceea ce spunea  Aristotel: „Nimic nu
îl epuizeaz\ şi nu îl ruineaz\ mai mult pe
om decât inactivitatea fizic\ permanent\.”

La R\cari, administra]ia  condus\ de primarul
Marius  Carave]eanu    pune mare accent  pe
tân\ra genera]ie, dar şi  pe latura  sportiv\.

Autorit\]ile din R\cari au preg\tit competi]ii
sportive şi  în cadrul edi]iei din acest an a Zilelor
oraşului R\cari: ciclism, desene pe asfalt, hand‐
bal, fotbal şi, nu în ultimul rând, concursul şi
demonstra]iile de skandenberg în compania lui
Ion Oncescu, campion mondial la skandenberg şi
multiplului campion al skandenbergului românesc,
Radu Valahu.

Duminic\  de diminea]\,  primarul Marius
Carave]eanu le‐a oferit frunta[ilor r\c\reni, 
premiile promise, câte o biciclet\.  Dup\ acest
moment,  s‐a dat  startul  concursului de ciclism
care s‐a desf\şurat pe traseul Prim\ria R\cari ‐
satul Ghimpa]i, dus‐întors. La start, al\turi de 
primarul Marius Carave]eanu, s‐au încris  
concuren]i de toate vârstele care au purtat 

tricouri şi şepci
cu mesajul “ 
I LOVE
R|CARI”.

Cursa a fost
una pl\cut\. La
Ghimpa]i, la
P\durea
Paraşutiştilor,
concuren]ii au
fost aştepta]i
cu ap\ rece, au
f\cut o poz\
de grup la  
platanul  sublo‐
cotenentului
Barbu Petre

Marian, iar dup\ o mic\ pauz\ au pornit din nou
la drum.  Cicliştii au fost înso]i]i pe tot parcursul
traseului de poli]ie,
poli]ie local\ şi ambu‐
lan]\. Chiar dac\ a fost
foarte cald, nimeni nu a
abandonat cursa.
Primarul Marius
Carave]eanu  ne‐a
m\rturist c\ acest con‐
curs deja a devenit o
tradi]e la R\cari. Nu au
lipsit premiile pentru
concursul de ciclism,
desene pe asfalt, fotbal
şi handbal. Cel mai
vârstnic biciclist a primit
un premiu  deosebit
anul acesta, o biciclet\, 
totodat\ şi cel mai
vechi participant la
cursele de ciclism din R\cari  a primit  în dar o
biciclet\.

Concursul şi demonstra]iile de skandenberg în

compania lui Ion Oncescu, campion mondial la
skandenberg şi multiplul campion al skandenber‐
gului românesc, Radu Valahu, au debutat  cu un
meci între edilul  Marius Carave]eanu şi  Radu
Valahu. 

Primarul Marius  Carave]eanu pornind  de la
un vechi dicton latin “Mens sana in corpore sano”
şi de la  citatul  lui Hillary Clinton‐ “Fiecare copil
are nevoie de un campion”, a ]inut s\‐i  invite  la
R\cari  pe Ion Oncescu, campion mondial la
skandenberg şi multiplul campion al skandenber‐
gului românesc, Radu Valahu, Concursul  de
skandenberg  de la R\cari.    
Nu au lipsit medaliile şi diplomele  pentru
câştig\tori.

La final, a urmat un moment emo]ionat ,
atât câştig\torii de la skandenberg cât şi invita]ii
Ion Oncescu, campion mondial la skandenberg şi

multiplul campion al skandenbergului românesc,
Radu Valahu, dar şi edilul Marius  Carave]eanu au
f\cut o poz\ de final cu drapelul României pe
umeri.

Adunate de pe facebook!

Sport
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Emo]ii, lacrimi, bucurie la festivitatea de
premiere a frunta[ilor r\c\reni în cadrul

Zilelor oraşului R\cari 

R\cari s\rb\toreşte  în acest sfâr[it de
s\pt\mân\, Zilelor ora[ului iar
adiministra[ia  local\  şi r\c\renii, cu mic,
cu mare, se reg\sesc şi sunt  al\turi de
istoria localit\]ii prin diverse  activit\]i,
dând via]a oraşului.

Prim\ria R\cari şi Consiliul Local R\cari  au
preg\tit activit\]i culturale, educa]ionale, de 
evocare istoric\ şi, nu în ultimul rând   premierea
frunta[ilor r\c\reni, oameni care în fiecare zi, prin
ac]iunile [i implicarea lor, contribuie la dezvoltarea
comunit\]ii al\turi de administra]ia condus\  de
primarul Marius Carave]eanu. 

Manifest\rile au debutat la sala de festivit\]i a
Liceului Teoretic  “Ion Ghica”, oficiile de gazd\
fiind  f\cute de edilul  ora[ului, Marius
Carave]eanu. Un sobor de preo]i   a oficiat o slujb\
religioas\.

Ca în fiecare an, a avut  loc şi un
moment   în care   r\c\renii  s\‐şi
aminteasc\ de înaintaşii lor care au reprezen‐
tat cu cinste ]ara, “Omagiu lui Ion Ghica”. 

Momentul a fost punctat atât de primarul
Marius  Carave]eanu  cât şi de directorul
Liceului  “Ion Ghica ” R\cari, prof. Alexandru
Mitru.

În cadru festiv,  al\turi de invita]i de
seam\   precum  prof. univ. dr. Iordan
Gheorghe B\rbulescu, pre[edintele Senatului
SNSPA, generalul de brigad\ (r) dr. Marius
Dumitru Cr\ciun şi  multiplul campion al
skandenbergului românesc, Radu Valahu,
edilul  Marius Carave]eanu a trecut  la  
premierea frunta[ilor r\c\reni, oameni care în
fiecare zi, prin ac]iunile [i implicarea lor, 
contribuie la dezvoltarea  comunit\]ii al\turi
de administra]ia.

Anul acesta au fost acordate dou\ premii
speciale, iar nominalz\rile au  fost f\cute de
primarul   Marius Carave]eanu.

Primul premiu  special  a fost oferit
Anei, feti]a care  învins  o tumoare. Ana  a

fost mai tare decât tumoarea.  Profesorul Oana
Hrehoreşen  este omul care   a cunoscut   foarte
bine    suferin]a Anei şi  imediat  a cerut sprijinul
primarul Marius Carave]eanu, care, la rândul  s\u,
a cerut sprijin la nivel central, şi Ana  a fost sal‐
vat\. 

A fost un moment plin de emo]ie,  iar pe 
chipul celor peste 100 de persoane  prezente în
sal\, am z\rit  lacrimi.

Dup\ acest moment  plin de emo]ie, au
primit distinc]ii: profesorul anului, înv\]\torul
anului, educatorul anului, poli]istul anului, pom‐
pierul anului, jandarmul anului [i cei mai buni
elevi de la clasa preg\titoare pân\ la liceu, par‐
ticipan]i [i laurea]i ai diverselor activit\]i [colare
[i concursuri.  

Activit\]ile au continuat şi duminic\ 18
august: ciclism, desene pe asfalt, handball,
concursul şi demonstra]iile de skandenberg în
compania multiplului campion al skandenbergu‐
lui românesc, Radu Valahu.

Cu siguran]\, r\c\renii au ar\tat împreun\ c\
exist\ via]\ în oraşul  lor.
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“NEET” Not in Employment, Education 
or Training Proiect KA2 ERASMUS+

În cadrul proiectului Erasmus+ KA2
”NEET” – Not in Employment, Education or
Training o echip\ de profesori din cadrul
Liceului Teoretic ”Ion Ghica” R\cari a partici‐
pat la un curs de formare în Kuopio,
Finlanda. Echipa a fost format\ din doamna
profesoar\ Geant\ Cristina, doamna profe‐
soar\ Savu M\d\lina Elena, doamna director
adjunct Costache Verginia [i domnul director
Mitru Alexandru. 

Activitatea de formare pentru profesori 
s‐a desf\[urat în mai multe unit\]i [colare
din regiunea Kuopio [i a urm\rit familiar‐
izarea participan]ilor cu sistemul finlandez de
educa]ie [i în special cu m\surile luate de
autorit\]ile finlandeze în privin]a diminu\rii
fenomenului de p\r\sire timpurie a [colii [i
în privin]a integr\rii  elevilor cu cerin]e
educa]ionale speciale în sistemul na]ional de
educa]ie.

Al\turi de Inspectoratul {colar Jude]ean
Dâmbovi]a în acest proiect sunt implicate:
‐ trei unit\]i de înv\]\mânt: Liceul Teoretic
”Ion Ghica” R\cari, Liceul ”Voievodul Mircea”
Târgovi[te [i {coala Gimnazial\ ”Matei
Basarab” Târgovi[te;
‐ Centrul Jude]ean de Resurse [i de

Asisten]\ Educa]ional\ Dâmbovi]a [i 
‐ Asocia]ia Tineri pentru Europa de Mâine.

Proiectul este coordonat de County
Council of the City of Cardiff ‐ }ara Galilor,
Marea Britanie, iar partenerii sunt din
Suedia, Finlanda, România [i }ara Galilor.
Obiectivul acestui proiect este de a reduce
consecin]ele socio‐economice ale
neangaj\rii pentru tinerii NEET [i de a con‐
tribui la vastul program la nivel european
care se concentreaz\ pe abord\ri pro‐active
[i ac]iuni preventive, prin interven]ia timpurie
în colaborare cu [colile primare [i secun‐
dare, cu p\rin]ii [i familiile tinerilor afla]i în
situa]ii de risc. 

Acest proiect î[i propune s\ exploreze în
mod strategic alternativele viabile care exist\
în întreaga Europ\, fa]\ de modelele
tradi]ionale de înv\]are care contribuie la
provocarea cu care se confrunt\ mul]i tineri
din înv\]\mântul primar [i secundar, dar [i
p\rin]ii acestora.

Lucrând în colaborare, partenerii vor
identifica modelele [i instrumentele actuale
utilizate în regiunile partenere, vor face
schimb de bune practici la nivel regional [i
transna]ional [i vor dezvolta un nou model
de ac]iune intersectorial [i multi‐profesional
care va fi testat, evaluat [i împ\rt\[it în
întreaga Europ\.

Diverse
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“A.C.C.E.S.S.” Active Cross‐sectoral
Cooperation for Educational and Social
Success – Proiect KA2 ERASMUS+

Anul acesta a avut loc
la Vilnius, în Lituania, o
nou\ întâlnire
transna]ional\ în cadrul
Proiectului “A.C.C.E.S.S.”
– Active Cross‐sectoral
Cooperation for
Educa]ional and Social
Success.

Acest proiect este
axat pe problema p\r\sirii
timpurii a [colii, generat\
în special de factori
[colari [i î[i propune s\
diminueze acest
fenomen, prin consoli‐
darea calit\]ii actului 
pedagogic, prin
îmbun\t\]irea compe‐
ten]elor cadrelor didactice
[i prin crearea unui mediu
pozitiv de înv\]are.

Proiectul este coordo‐
nat de organiza]ia
Ilmiolavoro din Italia, iar
al\turi de Liceul Teoretic
”Ion Ghica” R\cari, sunt

implicate în derularea
acestuia: Universitatea
”Valahia” din Târgovi[te,
Istituto d’Istruzione
Superiore “Crocetti‐
Cerulli” din Italia,
Siuolaikiniu Didaktiku
Centras Modern din
Lituania, Salcininku Jano
Sniadeckio Gimnazija din
Lituania, Psientífica din
Portugalia [i Agrupamento
de Escolas Águeda Sul
din Portugalia.

La întâlnirea organizat\
de Siuolaikiniu Didaktiku
Centras Modern  din
Vilnius, au fost prezentate
activit\]ile derulate de
fiecare partener [i princi‐
palele rezultate ob]inute
din analiza datelor 
colectate de la elevi, 
profesori [i tineri care nu
sunt cuprin[i în nicio
form\ de educa]ie.

În cadrul întâlnirii, la care
au participat din partea
Liceului Teoretic ”Ion
Ghica” R\cari: doamna
profesoar\ Gheorghe
Cristina Marcela [i dom‐
nul director Mitru
Alexandru, au fost discu‐
tate problemele comune
identificate de c\tre insti‐
tu]iile implicate în proiect
în privin]a fenomenului de
p\r\sire timpurie a [colii
[i au fost stabilite
urm\toarele activit\]i,
care vor fi desf\[urate de
fiecare partener, pentru
indeplinirea obiectivelor
propuse.

De asemenea, în
cadrul acestei întâlniri de
lucru, s‐au desf\[urat [i
dou\ work‐shop‐uri.
Aceste ateliere au vizat
definitivarea primului 
produs intelectual al
proiectului (Model 

tipologic al elevului cu
risc de p\r\sire timpurie a
[colii), [i proiectarea celui
de‐al doilea produs int‐
electual al proiectului
(Sistem de monitorizare [i
prevenire a p\r\sirii tim‐
purii a [colii).

Urm\toarea întâlnire a
partenerilor va fi organi‐
zat\, în luna decembrie
2019, de c\tre Liceul
Teoretic ”Ion Ghica”
R\cari. Activitatea
desf\[urat\ în cadrul
proiectului poate fi
urm\rit\ pe pagina de
facebook:
https://www.facebook.com
/ACCESS_Erasmus‐
2023635214391675/
sau pe pagina de web‐
site: http://projectac‐
cess.eu/ 
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„Adopt\ un km!”, o nou\ edi]ie
de succes la R\cari

Nu trebuie s\ uit\m c\ Natura a fost aici
înaintea noastr\ şi va fi aici şi dup\ ce noi
vom disp\rea.

Natura este cea care d\ via]\, care
între]ine via]a, este unul dintre cele mai
frumoase daruri f\cute omenirii, astfel c\ ar
trebui s\ fim responsabili fa]\ de genera]iile
viitoare, s\ conştientiz\m cât de important\
este şi s\ o pre]uim la adev\rata ei valoare.

Avem nevoie de o natur\ cât mai
curat\, cât mai s\n\toas\ pentru oameni şi
pentru restul vie]uitoarelor.

De 10 ani,   administra]ia de la
R\cari,condus\  de primarul Marius
Carave]eanu, în parteneriat  cu unit\]ile
şcolare,  simpli voluntari  organizeaz\ un

proiect devenit deja tradi]ie, prin care
întreaga comunitate   înva]\ s\ devin\ mai
responsabil\  fa]\ de mediu. 

Este vorba despre proiectul „Adopt\ un
km!”, ini]iat de primarul Marius
Carave]eanu ce are în vedere organizarea,
periodic, a unor ac]iuni de ecologizare a
împrejurimilor oraşului R\cari.  Lunile  tre‐
cute,  în frunte cu edilul  Marius
Carave]eanu,  o parte din   consilierii locali,
cadrele didactice de la R\cari  şi voluntari,
au desf\şurat o nou\  edi]ie proiectului
„Adopt\ un km!”

Astfel, au oferit  un model precum [i un
imbold comunit\]ii locale, pentru a acorda
mai mult\ aten]ie pentru ocrotirea mediului

înconjur\tor.  Cadrele didactice, împreun\
cu  administra]ia şi tinerii au 
participat în num\r  mare [i au fost
deschi[i c\tre asemenea ac]iuni, dedicate
mediului [i comunit\]ilor în care î[i
desf\[oar\ activitatea, pentru un viitor mai
verde.

Dintre numeroasele probleme de mediu
care amenin]\ planeta noastr\, o problem\
major\ o constituie, f\r\ nicio îndoial\,
de[eurile. Principalele forme de impact [i
risc determinate de depozitele de de[euri
sunt modific\ri de peisaj [i disconfort vizual,
poluarea aerului, poluarea apelor de
suprafa]\ [i modificarea fertilita]ii solului.
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“Dorin]a oamenilor cu adev\rat mari este s\‐i
fac\ pe al]i oameni ferici]i” şi “Fericirea e o stare 
fabuloas\: cu cât d\ruim mai mult\, cu atât suntem
mai ferici]i.” Acestea sunt dou\ citate din Pascal care
caracterizeaz\ pe deplin  ac]iunile întreprinse de
administra]ia  de la R\cari în Centrul Reziden]ial 
pentru Persoane Vârstnice Ghergani.

Cu fiecare prilej, administra]ia  de la R\cari  este
determinat\ s\ ofere motive de bucurie, apreciere şi
zâmbete persoanelor vârstnice  din cadrul Centrul
Reziden]ial pentru Persoane Vârstnice Ghergani.

Din acest motiv, era imposibil ca Ziua
Interna]ional\ a Persoanelor Vârstnice s\ nu fie 
celebrat\, a[a cum se cuvine, în  Centrul Reziden]ial
pentru Persoane Vârstnice Ghergani.

În fiecare lun\, edilul  Marius Carave]eanu
al\turi  de  preo]ii  din R\cari, o parte din angaja]ii
prim\riei, cadre didactice, elevi, dar şi cu  aleşii locali
ai PNL,  reuşeşte s\ fac\ de a[a manier\ încât 
vârstnicii din  Centrul Ghergani s\ aib\ motive de
bucurie [i s\rb\toare, astfel încât s\ simt\, din plin,
c\  nu sunt singuri. Dup\ cum [ti]i, respectul [i
aprecierea pe care le  are edilul Marius  Carave]eanu
pentru aceste persoane nu va pieri niciodat\.

Astfel, în zi de s\rb\toare – Ziua Interna]ional\ a
Persoanelor Vârstnice,  administra]ia  de la R\cari  a
creionat un program pe gustul [i pe sufletul
b\trânilor din Centrul Reziden]ial pentru Persoane
Vârstnice din Ghergani.

Voie bun\, bucurie şi daruri, au fost  principalele
ingrediente ale  zilei de 1 octombrie la Centrul
Reziden]ial pentru Persoane Vârstnice.

nr. 80, 2019

La Centrul Reziden]ial pentru Persoane
Vârstnice din Ghergani exist\ dorin]a

oamenilor cu adev\rat mari, 
care‐i fac pe al]i oameni ferici]i
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LISTA AUTORIZA}IILOR DE 
CONSTRUIRE

102/13.06.2019‐SC Chemical Agro SRL‐
Mavrodin , strada Fierului 339‐Construire
imprejmuire si platforma betonala
103/14.05.2019‐Enache Tudora‐
Balanesti strada Mihai Viteazul Nr3‐
Construire locuinta parter
104/14.06.2019‐Sc Engie Romania S.A
(pentru Musat Victoria)‐Colacu, strada
Colentinei ,301B‐Bransament gaze
105/18.06.2019‐Oprisan Anca Cristina‐
Racari , strada Stejarilor nr.11‐Construire
locuinta, parter,anexa si imprejmuire
106/19.06.2019‐Tanasescu Florian
Mihai‐Racari, strada N.P. Racareanu 11
A‐Construire Locuinta , parter+mansarda
107/19.06.2019‐Mircea Mihaita
Valentin‐Ghimpati, lot nr 2 –Construire
Locuinta
108/20.06.2019‐SC. Engie Romania
S.A‐Dumitru Marian‐Ghimpati,strada B.P
Marian nr 22‐Bransament Gaze
110/28.06.2019‐Dumitrescu Stan‐
Racari, strada Magnoliei nr 27‐Construire
anexa gospodoreasca
111/20.06.2019‐Sc Engie Romania S.A
(Buia Marilena)‐Sabiesti  strada Bucegi nr
75 A‐Bransament Gaze
112/28.06.2019‐Sc Mega Construct
Metal SRL –Ghergani, strada Ion Ghica
240 A‐Construire, imprejmuire poarta si
cabina 
113/28.06.2019‐Neagu Gelu Marian‐
Colacu strada islazului Nr 4 – Construire
Locuinta parter
114/01.07.2019‐Preda Viorel‐
Racari,Strada Ilfovat , nr 6‐Construire
locuinta parter+mansarda
115/03.07.2019‐Sc Engie Romania
S.A(Serban Ilie)‐ Mavrodin Str I.l
Caragiale nr 313‐Bransament Gaze
116/03.07.2019‐Tilica Vasile Iulian‐
Colacu, str Colentinei, nr 378‐Construire
anexa(grajd), imprejmuire si fosa
117/08.07.2019‐Baghi Alexandru
Gabriel‐Mavrodin strada I.L Caragiale 19‐
Construire locuinta parter+etaj
118/15.07.2019‐SC Engie Romania S.A
(Nicolae Ion Codrut)‐Racari , str
Republicii 80A –Bransament Gaze
119/18.07.2019‐ SDDE Muntenia Nord
S.A( Ganea Stelian) –Ghimpati Str
Damaroaia 123A –Alimentare cu Energie
Electrica‐anexa
120/25.07.2019‐SC Engie Romania S.A
(Buia Daniel Florin)‐Balanesti str Mihai
Viteazul63 Bransament Gaze
121/25.07.2019‐Fratea Nicolae Cornel‐
Ghergani Strada Garii 368 ‐ bransament
gaze.
122/25.07.2019‐Stancu Lucian Cristian‐
Mavrodin ,str Scolii 285 ‐ bransament
gaze.
123/25.07.2019‐Gaicu Dumitru Marian
– Ghimpati,strada B.P Marian 24‐
bransament gaze.
124/25.07.2019‐Sterian Niculae‐
Ghimpati, strada A.I Cuza 73 ‐ bransa-

ment gaze.
125/25.07.2019‐Pop Eugenia Daniela‐
Racari strada Boanga 58‐Desfiintare
locuinta
126/25.07.2019‐Sc ENGIE Romania S.A
(Nita Marina)‐Balanesti Strada M.
Viteazul Nr 67‐ Bransament Gaze
127/25.07.2019‐Comsa Gica –Ghergani
, strada Florilor 238‐ bransament gaze.
128/25.07.2019‐Modrogeanu Ariadna‐
Racari, strada Ana ipatescu 36 ‐ bransa-
ment gaze.
129/29.072019‐SDDE Muntenia Nord
S.A( Duman ion) – Racari Strada Postei
nr 7A‐Alimentare cu energie electrica
locuinta
130/01.08.2019‐SC Engie Romania S.A(
Pescaru Veronica) –Racari str Podul
Barbierului Nr 14‐Bransament Gaze
131/01.08.2019‐Tudor Marian‐Sabiesti
strada Caraiman 94 ‐ bransament gaze.
132/01.08.209‐SC ENGIE ROMANIA S.A
(Istrate Doru Stelian)‐Ghimpati Strada
Macesului 287‐Bransament Gaze
133/06.08.2019‐Marin Lelian‐Ghergani,
strada Inginer Tudor Ion341‐construire
locuinta Parter+Mansarda
134/06.08.2019‐Banciu Vasilica‐
Ghimpati strada V Colentinei 37‐
Construire Locuinta PARTER
135/19.08.2019‐Duta Florian – Racari
Strada Ana Ipatescu 69‐Construire Anexa
(Magazie)
136/20.08.2019‐Anghel Laurentiu Petre‐
Racari Strada Ana Ipatescu 45 –
Construire anexa
137/20.08.2019‐Niculae Iuliea‐Stanesti
str Brancoveanu 108‐Construire Locuinta
Parter
138/20.08.2019‐Rizea Florian‐Racari
Strada Republicii 106A ‐construire locuin‐
ta +parter.
139/20.08.2019‐Jangu Alexandru
Dumitru‐Ghimpati lot nr 4 ‐ construire
locuinta +parter.
140/21.08.2019‐SDDE MUNTENIA
NORD S.A(Sc Solo Ex Im Srl)‐Racari str
Ana Ipatescu nr 188‐Alimentare cu
energie electrica tipografie
141/21.08.2019‐SC SOLO EX IM SRL‐
RACARI ANA IPATESCU 188‐Alimentare
cu energie electrica  instalatie de utilizare
142/23.08.2019‐SC ENGIE Romania S.A
( Costache Mihaela )‐Ghergani strada
Irina Oros331‐Bransament Gaze
143/23.08.2019‐Sc Global Land Invest
SRL‐Racari strada Artarului nr 2‐
Construire Locuinta parter si imprejmuire
144/26.08.2019‐Sc Engie Romania Sa 
(Vanatoru Vasile) – Racari Strada Boanga
48‐Bransament Gaze
145/26.08.2019 Sc ENGIE Romania S.A
(‐Radulescu Daniel Florin)‐Mavrodin stra‐
da Fagului 52 ‐ bransament gaze.
146/26.08.2019—Matei Vali Viorel‐
Colacu Strada Bisericii 178 ‐ bransament
gaze.
147/26.08.2019‐Sc ENGIE Romania
S.A(Branciu Mihaela)‐ Ghergani strada
Ion Ghica 50‐Bransament gaze
148/26.08.2019‐Sc ENGIE Romania

S.A(Voicu Alexandrina)‐Ghergani strada
Garii 373 ‐ bransament gaze.
149/26.08.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A (Mircea ionut)‐Colacu Strada
Libertatii 337‐ bransament gaze.
150/26.08.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A (Matei Gheorghe)‐Colacu str Stefan
Cel Mare 477‐ bransament gaze.
151/10.09.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A (Tanase Vasile Mugurel)‐Ghimpati ,
Str A.L Ioan Cuza 205 ‐ bransament
gaze.
152/10.09.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A (Stan Nicolae)‐Colacu strada Bisericii
191 ‐ bransament gaze.
153/10.09.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Ion Dumitru RELU)‐Racari strada N.P
Racareanu 4  ‐ bransament gaze.
154/10.09.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Ungureanu Vasile)‐Ghimpati str
Damaroaia 93  ‐ bransament gaze.
155/10.09.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Gheorghiceanu Nicusor)‐Ghimpati
Strada Damaroaia 91  ‐ bransament
gaze.
156/10.09.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A(Tudorache Niculae)‐Mavrodin, strada
I.L Caragiale 200 ‐ bransament gaze.
157/10.09.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Ionita Nicoleta)‐Colacu, strada
Bujorului 460 ‐ bransament gaze.
158/13.09.2019‐Ionita Mariana‐
Stanesti strada C Brancoveanu 121‐
Demolare Locuinta P si Anexa
159/16.09.2019‐Tincu Niculina‐Ghergani
strada Prof. Irina Oros322‐Construire
Locuinta P
160/16.09.2019‐Alexandru Adrian‐
.A ‐ Racari Str Tudor Vladimirescu 220A‐
Construire Locuinta P+M
161/16.09.2019‐SDDE Muntenia Nord S
locuinta. ( Baghi Alexandru Gabriel)‐
Mavrodin strada I L Caragiale nr 19‐
Alimentare cu energie electrica 
162/16.09.2019‐Sc Engie Romania S.A
(Chira Vasile)‐Colacu Strada Stefan Cel
Mare475‐Bransament Gaze
163/01.10.2019‐Dinu Alexandru‐Colacu
strada Islazului 16 –Construire locuinta
parter
164/02.10.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A‐Sc Ferma Evei Din Natura‐Sabiesti
strada Bucegi 25‐Bransament Gaze
165/02.10.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A (Preda Niculae)‐Racari , Republicii
14‐ bransament gaze
166/03.10.2019‐IRINA BOSSY GHICA‐
Ghergani str Ion Ghica 205‐Continuare
lucrarii consolidare capela.
167/07.10.2019‐SDDE Muntenia Nord
S.A( SC EURO MEGA SRL)‐Ghergani
strada Ion Ghica 240B‐Racordarea la
reteaua de distributie a locului de con‐
sum permanent.
168/07.10.2019‐SC EURO MEGA SRL‐
GHERGANI,Ion Ghica 240B‐ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA HALA Depozitare
+ Birouri
169/07.10.2019‐Sarbu Gabriela‐
Ghimpati, B.P. Marian nr 223a‐Construire
locuinta P

170/07.10.2019‐SC Ferma Evei Din
Natura SRL—Sabiesti, str Bucegi 25‐
Amplasare Container
171/10.10.2019‐SDDE Muntenia Nord
S.A‐(Dumitrescu Stan)‐Racari str
Magnoliei 27 –Alimentare cu energie
electrica locuinta
172/14.10.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Blandu Ene Emil)‐Racari strada
Republica 101‐Bransament Gaze
173/22.10.2019‐Florea Florin‐Racari str
Aleea Cu Tecari 24‐Construire Locuinta
P+M, si imprejmuire
174/22.10.2019‐Micu Baluta Catrinel‐
Balanesti, Strada Garlei ,79‐Construire
locuinta P
175/24.10.2019‐SDDE MUNTENIA
NORD S.A (Mihai Roxana)Racari str N.P
Racareanu nr 1‐Alimentare energie elec‐
trica Locuinta
176/25.10.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A(Olteanu Gelu Marin)‐Stanesti strada
C Brancoveanu 78‐Bransament gaze
177/01.11.2019 SC ASDECOR  Asteknik
Engineering SRL‐Ghimpati Strada P.B
Marian 257 –Construire garaj
178/04.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Stefan Viorel)‐ Colacu strada
Colentinei 364‐Bransament Gaze
179/04.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A(Burtan Elena)‐Ghimpati,str A.I CUZA
69‐BRANSAMENT GAZE
180/04.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A‐(Stanculea Gheorghe)‐Ghimpati str
Damaroaia 87‐Bransament Gaze
181/04.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Sarbu Gabriela)‐Ghimpati B.P MARI‐
AN 223A‐ Bransament Gaze
182/04.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Maracineanu Marian Bogdan )‐
Sabiesti str Bradului 147‐Bransament
Gaze
183/05.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A(Badica Vasile Mihai)‐Ghimpati Str
.A.I.Cuza  58‐Bransament gaze
184/05.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A( Safta Gabriel Cristian)‐Sabiesti str
Bucegi 63‐Bransament Gaze
185/08.11.2019‐Mincu Maria‐Colacu ,
str Colentinei 70‐Desfiintare locuinta
186/08.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A(Caraliu Niculae)‐Mavrodin str SOS
Colacu nr 130‐Bransament Gaze
187/11.11.2019‐Parohia Stanesti‐
Stanesti Str C Brancoveanu 5‐Construire
Casa Parohiala
188/14.11.2019‐Stefan Mircea‐Racari ,
Iorgu Dumitrescu 73‐Construire locuinta
parter
189/18.11.2019‐SDDE MUNTENIA
NORD S.A( Dumitru Ionut)‐Racari Str
Podul Barbierului 5‐Alimentare cu energie
electrica locuinta
190/18.11.2019‐ Sc ENGIE Romania
S.A ( Vanatoru Alexandra)‐ Racari Str.
8 Martie nr 4‐ Bransament gaze

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
Tel: 0766.345.320

nr. 80, 2019

Lista autoriza]iilor 
de construire
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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!

RACARI
‐ ALBEI ION ‐ 83 ANI
‐ DINCA VASILE ‐ 53 ANI
‐ LUCA VICTORIA‐ 65 ANI
‐ STANCU FLOREA ‐ 87 ANI
‐ DICU PAVEL ‐ 69 ANI
‐ ANASON GHEORGHITA ‐ 79 ANI
‐ CONSTANTINESCU MARIOARA‐ 85 ANI
‐ DUMITRACHE FLORICA‐ 93 ANI
‐ NEACSU MARIOARA‐ 90 ANI
‐ VISAN FILOFTEIA‐ 79 ANI
‐ MATEI ELISABETA ‐ 85 ANI

GHERGANI
‐ POPA CLEOPATRA ‐ 94 ANI
‐ GRIGORE EMIL ‐ 73 ANI
‐ VOICU ECATERINA‐ VALERICA‐ 78 ANI
‐ MARGARIT NICULAE‐ 92 ANI
‐ POZDERIE CONSTANTIN ‐ 81 ANI

MAVRODIN
‐ PATRASCU GHEORGHE ‐ 80 ANI
‐ PITIRIN ION ‐ 62 ANI

GHIMPATI
‐ OLTEANU DUMITRA ‐ 57 ANI

‐ NEAGU PETRE ‐ 72 ANI
‐ GHEORGHE ANICA‐ 96 ANI
‐ GAVRILA ALEXANDRA‐ 86 ANI

COLACU

‐ ENACHE STEFANA ‐ 82 ANI
‐ BALAN ALEXANDRU‐ 61 ANI
‐ POPA ION ‐ 71 ANI
‐ NICULAE GEORGETA‐ 77 ANI
‐ MIHAI NICULAE ‐ 75 ANI

SABIESTI
‐ IONITA MIHAIL ‐ 63 ANI
‐ ALBU LIXANDRA ‐ 94 ANI

STANESTI
‐ GHITA DUMITRU‐ 67 ANI

ALTE LOCDALITATI
BALDANA
‐ VALEANU HARETA ‐ 80 ANI

BUCURESTI
‐ STANCU CONSTANTIN‐ 78 ANI

DECESE

C|S|TORII
Ofi]er Stare Civil\, 
Bucur Ancu]a

ancuta.bucur@yahoo.com

1.   RADU ANDREI‐ MARIO
2.   PANDELE MARIA‐ LOREDANA
3.   ION DENIS‐ MARIAN 
4.   VOINEA MARA‐ ANAIS
5.   MATEI EMA‐ IANA‐ MARIA
6.   BRILL ANDREI‐ TEODOR
7.   OBRIJAN ALBERTO‐ ADRIAN
8.   ZLATE PERLU}A
9.   PASCU ANASTASIA‐ {TEFANIA
10. PANAIT ANDREI‐ LUCA
11. VASILE ANA‐MARIA
12. TUDOR DAMIAN‐ ALEXANDRU
13. STAN {TEFAN‐ BOGDAN
14. DINC| ERIKA‐MARIA
15. CONSTANTIN SEBASTIAN‐ ALEXANDRU
16. POPA EVA‐MIHAELA
17. ALEXANDRU DENIS‐ ANDREI
18. UCID|U ANDREI‐ GABRIEL
19. DIMA IONELA‐ DARIA
20. NECHITA EMA‐ MIHAELA
21. BOCEANU AMIR‐ NICHOLAS
22. OBREJAN GHEORGHE‐ NADIR
23. OBREJAN ALFRED‐ NIKOLAS
24. ANGHEL IANIS‐ GEORGIAN
25. IANCU SARA‐ ANA‐MARIA
26. CONSTANTIN ADRIAN‐ DAVID
27. TILIC| FLORIN‐ M|D|LIN
28. MATEI LUCA‐ CHRISTIAN
29. DIMA ANDREEA‐ BEATRICE

NA{TERI

1.  TENE BOGDAN IONUT   ‐  BIANCA‐MARIA
2.  DINU CORNEL ‐ CARMEN‐MIRELA
3.  GALIT ANDREI‐AUREL   ‐  VIOLETA ‐GIULIA
4.  GRIGORE IONUT‐FLORIAN ‐ CRISTINA‐DUMITRA
5.  MATEI ALIN‐CRISTIAN ‐ ALEXANDRA‐CORINA
6.  TURCANU MARIAN   ‐   MIRELA
7.  MIRCEA PETRE ‐ SILVIU  ‐ FLORENTINA 
8.  GHEORGHIU NICOLAE   ‐  VIOLETA‐NICOLETA 
9.  MIRICA LUIS   ‐  LAURA‐GEORGIANA
10. NICULAE GEORGE‐BOGDANEL  ‐  ELENA‐ RALUCA
11.COCIOCEANU‐BUNESCU IONEL  ‐ IONELA
12. MIRCEA VICTOR‐PETRISOR   ‐ ANISOARA
13. TIPLIC ALEXANDRU‐GEORGIAN  ‐  ELENA
14. DINU ROBERT‐GEORGIAN   ‐  IRINA‐ MIHAELA
15. MIRCEA PETRE  ‐  CARMEN‐ANDREEA
16.  MANEA CRISTIAN‐NICOLAE   ‐  LAVINIA ‐ ANDREEA

17. STEFAN FLORIN  ‐ ELENA ‐CRISTINA
18. ZORILESCU DUMITRU‐LAURENTI ‐ LENUTA
19. POPA ROMICA‐GEORGICA  ‐ ANA ‐MARIA
20. ENE VILI‐TIBERIU  ‐ GABRIELA‐ CATALINA
21. ANASON FLORIN  ‐ VIOLETA‐MADALINA
ACTE NASTERE TRANSCRISE

1. TANASE SOPHIA ‐ CLARA
2. PASCU ANNE‐MARIA ‐ RIHANA
3. IRIMIA LAVINIA ‐ ALEXANDRA
4. IVAN NICOLAS ‐ ANDREI
5. CONSTANTIN SEBASTIAN ‐ ALEXANDRU
6. MIRCEA EDAN ‐ STEFAN
7. TRANDAFIR REBECA ‐ MARIA
8. PUIU REBECA ‐ ALONDRA

Un nou inceput este intotdeauna un motiv de sarbatoare! Fie ca
acest nou inceput de drum in doi sa fie un motiv de a va impartasi
dragostea in fiecare an, fiecare luna, fiecare zi, fiecare ora, fiecare
clipa...impreuna! Casa de piatra!
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PSALMII 1

Ferice de omul care nu se duce la
sfatul celor r\i, nu se opreşte pe calea
celor p\c\toşi şi nu se aşeaz\ pe
scaunul celor batjocoritori, ci îşi
g\seşte pl\cerea în Legea Domnului şi
zi şi noapte cuget\ la Legea Lui! 

El este ca un pom s\dit lâng\ un

izvor de ap\, care îşi d\ rodul la vre‐
mea lui şi ale c\rui frunze nu se
veştejesc; tot ce începe duce la bun
sfârşit. 

Nu tot aşa este cu cei r\i, ci ei sunt
ca pleava, pe care o spulber\ vântul. 

De aceea cei r\i nu pot ]ine capul
sus în ziua judec\]ii, nici p\c\toşii, în
adunarea celor neprih\ni]i. 

C\ci Domnul cunoaşte calea celor
neprih\ni]i, dar calea p\c\toşilor duce
la pieire.

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
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