
„Dar îngerul le-a zis: „Nu v\ teme]i, c\ci
v\ aduc o veste bun\, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul: ast\zi, în

cetatea lui David, vi s-a n\scut un
Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
(Evanghelia dup\ Luca 2, 10-11)

Suntem, dragi cititori, în fa]a celei mai
însemnate s\rb\tori creştine, în pragul
s\rb\torii Naşterii Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, care este vestit\ de îngeri ca
bucurie mare pentru mântuirea oamenilor.
Vestea Naşterii lui Hristos în Betleemul
Iudeii este adus\ oamenilor de c\tre
îngerii din ceruri, pentru c\ Cel ce Se
naşte într-o iesle  este  Fiul Cel veşnic al
Tat\lui ceresc.

(urmare ^n pagina a 2-a)
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A fost inaugurat Clubul
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Naşterea Domnului
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schimbat lumea
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Aceast\ s\rb\toare aduce
o mare bucurie prin însu[i darul
pe care Cerul îl face p\mântu-
lui, Fiul lui Dumnezeu f\cându-
Se Fiul Omului. Dac\ venirea pe
lume a unei fiin]e trebuie s\
constituie o nespus\ bucurie,
cu atât mai mult trebuie s\ ne
bucure venirea pe lume a Fiului
lui Dumnezeu Însu[i.
Dumnezeu, Binele des\vâr[it
aduce în lume sporul binelui,
întrucât dintru început Creatorul
a f\cut toate bune, iar acum se
coboar\ la crea]ia Sa.

În aceste zile marc\m [i o
apropiere mai mare între
oameni, deschidere spre
d\ruire reciproc\, a[a cum vrea
s\ arate [i Mo[ Cr\ciun sau
darurile din jurul bradului de
praznic, cele materiale însele
dând m\rturie despre
împ\rt\[irea din cele spirituale.

Aceste zile ne fac pe to]i s\
fim mai buni, s\ d\ruim darul
cel mai de pre] cu care suntem
înzestra]i de Dumnezeu prin
credin]\, S| IUBIM! S\ iubim
pe Dumnezeu şi pe aproapele
nostru aşa dup\ cum st\ scris
în scriptur\!

Acum, când închei aceste 
gânduri, îmi doresc ca fiecare
dintre dumneavoastr\ s\ primi]i 
colind\torii, care vestesc ziua
Naşterii Mântuitorului, s\ v\
bucura]i al\turi de cei dragi de
toat\ dragostea şi c\ldura 
acestor zile, mul]umind bunului
Dumnezeu de toate binefacerile
pe care, cu belşug le-a rev\rsat
asupra noastr\. Deschide]i u[a
[i l\sa]i spiritul Cr\ciunului s\
v\ intre în cas\! Deschide]i
inimile [i l\sa]i bucuria [i
^mplinirea s\ v\ intre în suflet!     

Deschide]i larg bra]ele [i
îmbr\]işarea voastr\ cald\,
vorba bun\ [i gândul curat s\
fie cele mai de pre] cadouri
pentru cei dragi! Fie ca iubirea,
^n]elepciunea, ^ncrederea [i
generozitatea s\ v\ c\l\uzeasc\
pa[ii în Noul An! LA MUL}I ANI!

***
Deschide uşa creştine
C\ venim din nou la tine
Drumu-i lung şi-am obosit
De departe am venit.

Şi la Viflaeem am fost
Unde S-a n\scut Hristos,
Şi-am v\zut pe-a Sa mama
Pe care Maria-o cheam\.

Cum umbla din cas\-n cas\
Ca pe fiul ei s\ nasc\.
Umbla-n sus şi umbla-n jos
Ca s\ nasc\ pe Hristos.

Umbla-n jos şi umbla-n sus
Ca s\ nasc\ pe Iisus,
Mai târziu g\si apoi
Un staul frumos de oi.

Şi acolo pe fân jos
S-a n\scut Domnul Hristos
Cete de îngeri coboar\
Staulul de-l înconjoar\.

Îngerii cu flori în mâna
Împletesc mandra cunun\
Pe cunun\-i scris frumos
"Ast\zi s-a n\scut Hristos!"

Care cu puterea Sa
Mantui-v\ El lumea
Şi-de acum pân\-n vecie
Mila Domnului s\ fie
Tuturor cu bucurie!

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

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

***
(“Preaiubi]ilor, s\ ne iubim unii
pe al]ii; c\ci dragostea este de
la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte
este n\scut din Dumnezeu şi
cunoaşte pe Dumnezeu.  Cine
nu iubeşte n-a cunoscut pe
Dumnezeu, pentru c\
Dumnezeu este dragoste.
Dragostea lui Dumnezeu fa]\ de
noi s-a ar\tat prin faptul c\
Dumnezeu a trimis în lume pe
singurul S\u Fiu, ca noi s\
tr\im prin El.  Şi dragostea st\
nu în faptul c\ noi am iubit pe
Dumnezeu, ci în faptul c\ El 
ne-a iubit pe noi şi a trimis pe
Fiul S\u ca jertf\ de isp\şire
pentru p\catele noastre.
Preaiubi]ilor, dac\ astfel ne-a
iubit Dumnezeu pe noi, trebuie
s\ ne iubim şi noi unii pe al]ii.
Nimeni n-a v\zut vreodat\ pe
Dumnezeu; dac\ ne iubim unii
pe al]ii, Dumnezeu r\mâne în
noi şi dragostea Lui a ajuns
des\vârşit\ în noi. 

Cunoaştem c\ r\mânem în El şi
c\ El r\mâne în noi prin faptul
c\ ne-a dat din Duhul S\u.
Şi noi am v\zut şi m\rturisim c\
Tat\l a trimis pe Fiul c\ s\ fie
Mântuitorul lumii.  Cine va
m\rturisi c\ Iisus este Fiul lui
Dumnezeu, Dumnezeu r\mâne
în el, şi el, în Dumnezeu.  Şi
noi am cunoscut şi am crezut
dragostea pe care o are
Dumnezeu fa]\ de noi.
Dumnezeu este dragoste şi cine
r\mâne în dragoste r\mâne în
Dumnezeu, şi Dumnezeu
r\mâne în el.  Cum este El, aşa
suntem şi noi în lumea aceasta,
astfel se face c\ dragostea este
des\vârşit\ în noi, pentru ca s\
avem deplin\ încredere în ziua
judec\]ii.  În dragoste nu este
fric\, ci dragostea des\vârşit\
izgoneşte frica, pentru c\ frica
are cu ea pedeapsa; şi cine se
teme n-a ajuns des\vârşit în
dragoste.  Noi Îl iubim pentru
c\ El ne-a iubit întâi.  Dac\ zice
cineva: „Eu iubesc pe
Dumnezeu” şi ur\şte pe fratele
s\u este un mincinos, c\ci cine
nu iubeşte pe fratele s\u pe
care-l vede cum poate s\
iubeasc\ pe Dumnezeu, pe
care nu-L vede?  Şi aceasta
este porunca pe care o avem
de la El: cine iubeşte pe
Dumnezeu iubeşte şi pe fratele
s\u.” 1 Ioan 4.7-21)
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Naşterea Domnului IIsus Hristos, 
s\rb\toarea care a schimbat lumea
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Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui

În data de 04.12.2019, 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 15 consilieri şi cei 2 delega]i
s\teşti.

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 rectifi-
carea bugetului local pe anul 2019.
2. Proiect de hot\râre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul
2020. 
3. Proiect de hot\râre privind modifi-
carea condi]iilor de internare în Centrul
reziden]ial pentru persoane vârstnice
R\cari. 
4. Proiect de hot\râre privind aprobarea
raportului de evaluare pentru închirierea
unor suprafe]e de teren, zona bloc A2-
A3-A4, în vederea amplas\rii unor gara-
je/anexe gospod\reşti
5. Proiect de hot\râre privind aprobarea
vânz\rii suprafe]ei de 1178 mp, teren
intravilan, situat\ în oraşul R\cari, Aleea
Pompierilor, jude]ul Dâmbovi]a şi a
raportului de evaluare.
6. Informare privind stadiul proiectelor
de dezvoltare local\, aflate în derulare. 
7. Diverse.

1. Proiect de hot\râre privind rectifi-
carea 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 stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul
2020.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care prezint\ proiectul
de hot\râre privind stabilirea nivelului
taxelor şi impozitelor locale, la nivelul
anului 2019, f\r\ s\ intervin\ niciun fel
de modificare. Dup\ prezentarea f\cut\
de c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a avizelor
favorabile, preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi este aprobat
în unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind privind
modificarea condi]iilor de internare în
Centrul reziden]ial pentru persoane
vârstnice R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ c\ în urma
unor evalu\ri efectuate de c\tre AJPIS
Dâmbovi]a, în vederea finaliz\rii docu-
menta]iei privind reînnoirea licen]ei de
func]ionare a Centrului, s-a constatat c\
valoarea cheltuielilor de între]inere,
exceptând cheltuielile salariale,
dep\[e[te cu mult nivelul
contribu]iei/beneficiar, diferen]a fiind
suportat\ exclusiv din bugetul local, fapt
pentru care s-a propus ca pentru per-
soanele care solicit\ internarea în cen-
tru s\ se stabileasc\ în mod diferen]iat
contravaloarea prest\rilor de servicii
sociale, astfel:
- Pentru persoanele cu domiciliul la data
intern\rii în oraşul R\cari suma de
1.000 lei/lun\
- Pentru persoanele cu domiciliul pe
raza jude]ului Dâmbovi]a – 2000
lei/lun\.

Motivul propunerii taxei diferen]iate
se explic\ prin faptul c\ atât persoanele
cu domiciliul în oraşul R\cari, cât şi
membri familiilor lor, sunt contribuabili
persoane fizice la bugetul local al
oraşului R\cari, contravaloarea serviciilor
sociale fiind decontate şi din contribu]ia
acestora, nivelul taxei fiind considerat o
facilitate fiscal\ acordat\ persoanelor
vârstnice lipsite de supraveghere de pe
teritoriul oraşului R\cari.

Se precizeaz\ c\ o parte din benefi-
ciarii acestui centru sunt persoane con-
siderate cazuri sociale, f\r\ apar]in\tori
legali, f\r\ calitate de pensionar sau
alt\ surs\ de venit, fapt pentru care
aceste persoane nu pl\tesc contribu]ia

pentru prest\rile de servicii, urmând ca
pentru acestea s\ se încheie conven]ie
cu Serviciul de asisten]\ social\ al
Prim\riei de domiciliu.

Se solicit\ înscriere la cuvânt. Dl
Valeanu Marian, precizeaz\ c\ nu este
de acord cu plata diferen]iat\ a con-
tribu]iei sociale şi propune ca taxa s\ fie
de 1500 sau 2000 de lei, egal\ pentru
to]i beneficiarii. 

Se solicit\ punctul de vedere al
comisiilor de specialitate, pentru
comisia buget, dl Valeanu prezint\ avizul
favorabil al comisiei, în unanimitate.
Pentru comisia nr. 2, S\n\tate, doamna
Alionte Aurica prezint\ avizul favorabil al
comisiei, în unanimitate.

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
ambele propuneri privind contribu]ia
pentru serviciile sociale din cadrul CRPV
R\cari, aşa cum au fost formulate:
Pentru propunerea formulate de domnul
Valeanu Marian – 4 voturi pentru, 11
voturi împotriv\ (consilierii PNL), 0
ab]ineri.

Pentru propunerea f\cut\ prin
proiectul de hot\râre - 11 voturi pentru,
4 voturi împotriv\ (consilierii PSD), 0
ab]ineri. 
Se contat\ ca proiectul de hot\râre pro-
pus pe ordinea de zi a fost adoptat cu
un num\r de 11 voturi pentru, 4 voturi
împotriva şi 0 voturi ab]inere.
4. Proiect de hot\râre privind apro-
barea raportului de evaluare pentru
închirierea unor suprafe]e de teren,
zona bloc A2-A3-A4, în vederea
amplas\rii unor garaje/anexe
gospod\reşti

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care prezint\ raportul
de evaluare întocmit pentru închirierea
unor suprafe]e de teren în zona blocului
A2-A4, pentru amplasarea unor anexe
gospod\reşti. Dup\ prezentarea f\cut\
de c\tre domnul primar, se solicit\
punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate, pentru comisia buget, 
domnul Valeanu Marian prezint\ avizul
favorabil al comisiei, în unanimitate. 

Preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul de hot\râre care este apro-
bat cu un num\r de 14 voturi pentru, 1
vot împotriva (Valeanu Marian), 0
ab]ineri.
5. Proiect de hot\râre privind apro-
barea vânz\rii suprafe]ei de 1178 mp,
teren intravilan, situat\ în oraşul R\cari,
Aleea Pompierilor, jude]ul Dâmbovi]a şi
a raportului de evaluare.

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

propunerea de scoatere la vânzare şi a
raportului de evaluare întocmit pentru
suprafa]a de 1178 mp teren intravilan,
înscris\ în domeniul privat al oraşului
R\cari. Pre]ul de pornire la licita]ia
privind vânzarea terenului identificat în
proiectul de hot\râre este de 26
euro/mp. 

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar, se solicit\ punctul de
vedere al comisiilor de specialitate, 
pentru comisia buget, domnul Valeanu
Marian prezint\ avizul favorabil al
comisiei, în unanimitate. 

Preşedintele de şedin]\ supune la
vot proiectul de hot\râre care este apro-
bat în unanimitate
6. Informare privind stadiul proiectelor
de dezvoltare local\, aflate în derulare.

Domnul primar prezint\ stadiul
proiectelor aflate în derulare din toate
sursele de finan]are – POR 2014-2020,
MDRAP, Asociere cu Consiliul jude]ean
Dâmbovi]a şi buget local.
7. Diverse. 
La punctul diverse se înscriu la cuvânt:
domnul Valeanu Marian şi Achim Ion.
Domnul Valeanu Marian – arat\ ca în
str. Tudor Vladimirescu sunt zone unde
cet\]enii sunt ataca]i de câini comuni-
tari sau cu st\pân, dar l\sa]i
nesupraveghea]i. Solicit\ luarea de
m\suri pentru înl\turarea acestor
aspect.

Domnul Achim Ion, în cuvântul s\u,
aduce la cunoştin]\ consiliului c\ din
motive de s\n\tate nu mai poate
îndeplini atribu]iile conferite de lege
consilierului local, ales al comunit\]ii,
fapt pentru care prezint\ demisia din
func]ia de consilier local din partea
Partidului Na]ional Liberal, ales în dat\
de 05.06.2016, începând cu data de
04 12,2019.

Domnul primar, mul]umeşte pentru
toat\ activitatea desf\şurat\ în calitate
de consilier local, arat\ c\ a fost şi va
r\mâne un coleg de baz\ în cadrul
forma]iunii politice pe care o reprezint\,
îns\ demisia din calitatea de consilier
local este un act unilateral de voin]\,
fapt pentru care nu poate decât s\-i
mul]umeasc\ pentru tot efortul depus şi
s\-i  ureze mult\ s\n\tate. 

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 partici-
parea la şedin]\ consiliului local şi
declar\ închise lucr\rile acesteia.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 04.12.2019

nr. 81, 2019

octaviana_ene@yahoo.com

De interes cet\]enesc

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

Ziarul 81 final final primaria racari_Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  19.12.2019  10:09  Page 3



4 nr. 81, 2019

   

Se apropie cu paşi repezi
s\rb\torile de Cr\ciun, iar copiii
din oraşul R\cari şi cartierele
arondate oraşului, aşteptau de
la începutul lunii decembrie
venirea acestor mari s\rb\tori,
dar, în special, a lui Moş
Cr\ciun.

Magia s\rb\torilor de iarna îl
aduce pe Moş Cr\ciun,
b\trânelul care este foarte 
preocupat de a asigura copiilor
dulciurile care le plac şi care  au
trimis deja o scrisoare, dus\ 
personal de domnul primar,
Marius Caraveteanu.

Cu aten]ie şi ging\şie elevii
şi preşcolarii au preg\tit în 
pragul acestei ierni (cu tempera-

turi de toamn\ şi f\r\ z\pad\)
poezii şi colinde pentru vizita
mult aşteptat\ a celui mai iubit
moş. Colindele şi poeziile de
iarn\ sunt menite s\ aduc\
atmosfera de s\rb\toare din
lumea magic\ a Cr\ciunului.

Aşadar, mar]i [i miercuri, 17,
respectiv 18 decembrie, elevii
din unit\]ile [colare ale ora[ului
R\cari au primit vizita Moşului,
eveniment ce se deruleaz\ de
mai bine de un deceniu. S-au
prezentat colinde, poezii, 
specifice S\rb\torii Cr\ciunului.
Chiar dac\ sania cu care s-a
deplasat Moş Cr\ciun a avut,
pan\”, acesta a apelat la o
calea[c\, iar Cr\ciuni]ele l-au
ajutat s\-şi îndeplineasc\ 

misiunea de a ajunge la timp
pentru a împ\r]i cadourile mult
râvnite.       

Copiii s-au distrat peste
m\sur\, dar totodat\ au 
reamintit însemn\tatea
s\rb\toririi Cr\ciunului.
R\bdarea, perseveren]a şi 
originalitatea r\spunsurilor date
de c\tre cei mici  nu au putut
decât s\ încânte auzurile, atât al
dasc\lilor cât mai ales al
p\rin]ilor şi invita]ilor, care nu-i
credeau atât de dezinvol]i pe cei
mici.

Deoarece fiec\ruia i s-a
cuvenit câte un cadou, cei mai
mici dintre ei au fost nevoi]i s\
apeleze la ajutorul p\rin]ilor,
bunicilor, fra]ilor pentru a putea

ajunge cu el acas\. Nici pe
cadrele didactice, personalul
didactic auxiliar [i nedidactic nu
le-a uitat Moşul, beneficiind şi
aceştia de câte un cadou din
partea lui.

Pe aceast\ cale dorim s\
mul]umim Prim\riei din oraşul
nostru, Consiliului Local,
dorindu-le tuturor s\ le fie via]a
ca o zi de Cr\ciun, cu bucurie în
suflet şi mult\ s\n\tate din
partea Tat\lui Ceresc.

S\rb\tori fericite şi un an nou
plin de bucurii!

Inv. Sima Nicoleta

Aşa cum a promis, Moş Cr\ciun
a trecut [i prin R\cari

Mo[ul a fost ^ntâmpinat de to]i “piticii” cu colinde [i multa bucurie, acesta
reu[ind s\ ^i recunoasc\ pe fiecare [i s\ constante cât de mult au crescut 

^n anul care tocmai se sfâr[e[te.

Ziarul 81 final final primaria racari_Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  19.12.2019  10:09  Page 4



5nr. 81, 2019

Ziarul 81 final final primaria racari_Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  19.12.2019  10:10  Page 5



6 nr. 81, 2019

Da! Clubul Tineretului s-a deschis!

De ziua Na]ional\ a
României, a românilor
r\c\reni, ora: 1.12 PM, la
Sala de festivit\]i a orasului
R\cari, din strada Tudor
Vladimirescu nr. 2, s-a f\cut
inaugurarea  Clubului
Tineretului din R\cari” şi am
s\rb\torit prin sport.      

Am avut parte de un
antrenament al min]ii cât şi al
fizicului. Startul competi]iilor
s-a dat prin Tenis de mas\,
cu vitez\ mare şi reflexe rapi-
de, juc\torii au reuşit s\ ]in\
piept provoc\rilor. 
Am continuat cu Skandenberg,
avându-l al\turi pe r\c\reanul
}ecu Sergiu, medaliat cu
bronz la Campionatul Mondial
de skandenberg, Constanta
2019, oferind un mini 
concurs în sistem open.
Surpriza noastr\ la aceast\

competi]ie a fost Logof\tu
Dorinel, care a reuşit s\
ocupe locul 2, având lupte
strânse de bra]e cu cei doi
adversari.
Şah: Frumuse]ea acestui joc
de şah  eman\ o energie f\r\
margini.

{i la concursul de table 
s-au ^nscris mul]i concuren]ii
care au aşteptat cu
ner\bdare  rezultatul 
clasamentului final.

La Poker, jocul popular de
c\r]i bazat pe ştiin]\ şi noroc,
au fost înscrise 8 persoane.

Felicit\ri tuturor partici-
pan]ilor, onoare învinşilor.
Suntem o mare familie!
Succesul nu se atinge doar
prin for]a şi antrenamentul
fizic, ci şi prin concentrarea
mental\ pentru reuşit\.

Tecu Sergiu

“OXIGEN PENTRU 
GENERA}IILE
VIITOARE!” 

Sute de puie]i au fost planta]i
între  R\cari – Ghimpa]i, Ghergani
– Lungule]u, R\cari – Slobozia-
Moar\, Mavrodin – Colacu, la
ini]iativa primarului Marius
Carave]anu şi a echipei sale.
Organizatorii s-au ghidat dup\
motto-ul „Oxigen pentru
genera]iile viitoare”, iar ac]iunea
s-a bucurat de un real succes.

„Am demonstrat cu to]ii c\,
indiferent de vreme, trebuie s\
continu\m s\ avem grij\ de
mediul înconjur\tor, trebuie s\
red\m via]\ naturii, pentru a ne
reda nou\ şi genera]iilor viitoare

o şans\ la o via]\ s\n\toas\.
Dac\ fiecare dintre noi planteaz\
azi o floare sau un copac, mâine
vom putea respira un aer mai
curat.” (Marius Carave]eanu)

În popor se spune c\ dac\ un
om a crescut un copil, şi-a con-
truit o cas\ sau a plantat un
copac, nu a tr\it în van. Cu sigu-
ran]\, despre cei care au ini]iat
sau au participat la aceast\
ac]iune se poate spune c\ şi-au
f\cut datoria pentru lumea în
care tr\iesc. Şi nu doar pentru ei,
ci, mai ales, pentru genera]iile
viitoare.

A fost inaugurat 
Clubul de Tineret

din R\cari
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Au fost premia]i:
VITEZ| PUI
LOC 1 - 280045-19 - DINU NICOLAE
CRAPU
VITEZ| PUI
LOC 2 - 280046-19 - DINU NICOLAE
CRAPU 
VITEZ| PUI
LOC 3 - 280010-19 - DINU NICOLAE
CRAPU 
DEMIFOND PUI 
LOC 1 - 280827-19 - CR|CIUN GHEO-
RGHI}|
DEMIFOND PUI
LOC 2 -280138-19  - CRISTEA CON-
STANTIN NICOLAE
DEMIFOND PUI
LOC 3 - 280823-19 - CR|CIUN GHEO-
RGHI}|
GENERAL PUI
LOC 1 - 230133-19 - CRISTEA C-TIN
NICOLAE
VITEZ| Y.
LOC 1 - 14158-18M - POPA MARIA
VITEZ| Y.
LOC 2 - 13139-18   - DINU NICOLAE
CRAPU
VITEZ| Y.
LOC 3 - 14438-18M - STATE D|NU}
AS VITEZ| Y.
LOC 1 - 14158-18M - POPA MARIAN
AS VITEZ| Y.
LOC 2 - 13139-18F - DINU NICOLAE
CRAPU
AS VITEZ| Y.
LOC 3 - 14166-18M - POPA MARIAN
DEMIFOND Y.
LOC 1 - 13139-18F - DINU NICOLAE
CRAPU
DEMIFOND Y.
LOC 2 - 14166-18M - POPA MARIAN
DEMIFOND Y.
LOC 3 - 13110-18   - DINU NICOLAE
CRAPU
AS DEMIFOND Y.
LOC 1 - 13139-18M - POPA MARIAN
AS DEMIFOND Y.
LOC 2 - 14174-18F  - POPA MARIAN

AS DEMIFOND Y.
LOC 3- 13139-18F  - DINU NICOLAE
CRAPU
FOND Y
LOC 1 - 113010-18M - T&T
FOND Y
LOC 2 - 13120-18M - DINU NICOLAE
CRAPU
FOND Y
LOC 3 - 13326-18M - CR|CIUN GHEO-
RGHI}|
AS FOND Y
LOC 1 - 13045-18M - DINU MARIUS
AS FOND Y
LOC 2 - 13326-18M - CR|CIUN GHEO-
RGHI}
AS FOND Y
LOC 3 - 13301-18M - CR|CIUN GHEO-
RGHI}|
GENERAL Y
LOC 1 - 14174-18F - POPA MARIAN
GENERAL Y
LOC 2 - 14427-18M - STATE D|NU}
GENERAL Y
LOC 3 - 14424-18M - STATE D|NU}
AS Y
LOC 1 - 14174-18F - POPA MARIAN
AS Y
LOC 2 - 14424-18M - STATE D|NU}
AS Y
LOC 3 - 13020-18F - DINU MARIUS
MARATON Y
LOC 1 - 13326-18M - CR|CIUN GHEO-
RGHI}|
MARATON Y
LOC 2 - 580904-18F - DINU T. MARI-
AN
MARATON Y
LOC 3 - 108686-18F - STOICA PETRE
MARATON UCPR Y
LOC 1 - 580904-18F - DINU T MARIAN
MARATON EXTREM Y
LOC 1 - 580904-18F - DINU T MARIAN
SUPER MARATON EXTREM Y
LOC 1 - 580904-18F - DINU T MARIAN
VITEZ| M
LOC 1 - 80801-17M - DINU NICOLAE
CRAPU

VITEZ| M
LOC 2 - 80438-17F - POPA MARIAN
VITEZ| M
LOC 3 - 80408-17M - POPA MARIAN
AS VITEZ| M
LOC 1 - 80438-17F - POPA MARIAN
AS VITEZ| M
LOC 2 80801-17M - DINU NICOLAE
CRAPU
AS VITEZ| M
LOC 3 - 155340-16F - DINU NICOLAE
CRAPU
DEMIFOND M
LOC 1 - 80440-17M - POPA MARIAN
DEMIFOND M
LOC 2 - 80438-17 F - POPA MARIAN
DEMIFOND M
LOC 3 - 80408-17F - POPA MARIAN
AS DEMIFOND M
LOC1 - 80438-17F - POPA MARIAN
AS DEMIFOND M
LOC 2 - 155340-16F - DINU NICOLAE
CRAPU2019
AS DEMIFOND M
LOC3 - 80831-17F - DINU NICOLAE
CRAPU
FOND M
LOC1 - 25146-16F - CRISTEA C-TIN
NICOLAE
FOND M
LOC 2 - 80806-17M - DINU NICOLAE
CRAPU
FOND M
LOC 3 - 249262-16M - DINU MARIUS
AS FOND M
LOC 1 - 25146-16F - CRISTEA C-TIN
NICOLAE
AS FOND M
LOC 2 - 381305-17M - CR|CIUN GHE-
ORGHI}|
AS FOND M
LOC 3 - 1515-17 - DINU MARIUS
GENERAL M
LOC 1 - 292967-17M - BURTAN COA-
TEL
GENERAL M
LOC 2 - 155340-16F - DINU NICOLAE
CRAPU

GENERAL M
LOC 3 - 80440-16F - POPA MARIAN
AS M
LOC 1 -155340-16F - DINU NICOLAE
CRAPU
AS M
LOC 2 - 80831-17F - DINU NICOLAE
CRAPU 
AS M
LOC 3 - 25420-16M - POPA MARIAN
AS SUPER M
LOC 1 - 80837-17F - DINU NICOLAE
CRAPU
AS SUPER M
LOC 2 - 25146-16F - CRISTEA C-TIN
NICOLAE
AS SUPER M
LOC 3 - 25106-16F - CRISTEA C-TIN
NICOLAE
MARATON M
LOC1  - 1020-17F - DINU MARIUS
MARATON M
LOC 2 - 249262-16M - DINU MARIUS
MARATON M
LOC 3 - 1515-17M - DINU MARIUS
AS MARATON M
LOC 1 - 1020-17F - DINU MARIUS
AS MARATON M
LOC2 - 249262-16M - DINU MARIUS
AS MARATON
LOC 3 - 15215-17M - DINU MARIUS
2019
MARATON UCPR M
LOC 1 - 1020-17F - DINU MARIUS
MARATON UCPR M
LOC 2 - 249262-16M - DINU MARIUS
MARATON UCPR M
LOC 3 - 1521-17M - DINU MARIUS
AŞ MARATON UCPR M
LOC 1 - 249262-16M - DINU MARIUS
AŞ MARATON UCPR M
LOC 2 - 25803-16M - T&T
MARATON EXTREM M
LOC 1 - 1521-17M -  DINU MARIUS
MARATON EXTREM M
LOC 2 - 249262-16M - DINU MARIUS 
MARATON EXTREM M
LOC 3 - 36908-15M   - MARIN MARI-

AN
AS MARATON EXTREM M
LOC 1 - 25803-16F - T&T
SUPER MARATON EXTREM M
LOC 1 - 1521-17M - DINU MARIUS
SUPER MARATON EXTREM M
LOC 2 - 249262-16M - DINU MARIUS
SUPER MARATON EXTREM M 
LOC 3 - 36098-15M - MARIN MARIAN
AS SUPER MARATON EXTREM M
LOC 1 - 25803-16F - T&T
PORUMBELUL CE�II
LOC 1 - MARIN MARIAN
PORUMBELUL CE�II
LOC 2 - NECHITA DENIS
PORUMBELUL CE�II
LOC 3 - DINU ALEXANDRU MARCEL
COLUMBOFIL VETERAN
DINU TUDOR
2019
COLUMBOFIL VETERAN 
DINU GHEORGHE
COLUMBOFIL VETERAN
DINU ION CULE
COLUMBOFIL VETERAN
STOICA NICULAE
PRIETENUL CLUBULUI 
VOIAJORUL GHIMPA}I
DERBY NYKOLAEV PUI
LOC 1 - 224757-19 - GRIGORE
MIRCEA
DERBY NIKOLAEV PUI
LOC 2 - 333731-19 - DINU GHEO-
RGHE
DERBY NIKOLAEV PUI
LOC 3 - 65947-19 - DINU NICOLAE
CRAPU
DERBY TARTU MATURI 
LOC 1 - 37052-15M - CRISTEA C-TIN
NICOLAE
DERBY TARTU MATURI
LOC 2 - 25803-19 - T&T
DERBY TARTU MATURI
LOC 3 - 36908-15M - MARIN MARIAN

În data de 30.11.2019 a avut loc festiv-
itatea de premiere a celor mai buni porum-
bei ai clubului Voiajorul Ghimpa]i.
Preg\tirile au început înc\ de diminea]\ cu
aranjarea s\lii de la C\minul Cultural din
Ghimpa]i, stabilirea trofeelor atribuite

câ[tig\torilor, a[ezarea cu[tilor pentru
porumbeii destina]i tombolei, etc.

A fost o sear\ a surprizelor [i acest lucru
se datoreaz\ în primul rând domnului primar
care, ca de fiecare dat\, reu[e[te s\ ne 
surprind\ prin tot ceea ce face.

Al\turi de noi au fost doi mari colum-
bofili în persoana domnilor Oprea Florentin,
primarul localit\]ii Finta [i Ioni]\ Gogu din
localitatea S\b\reni.

Prof. T\nase Mugurel

Clubul Columbofililor 
”Voiajorul Ghimpa]i” la premiere

Ziarul 81 final final primaria racari_Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  19.12.2019  10:10  Page 7



8 nr. 81, 2019

Colectivul redac]ional:

Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar
Prof. Popa Dumitru, viceprimar

Jr. Ene Octaviana, secretar
Dr. Marioara Carp, colaborator

Prof. Alionte Aurica
Pr. {tefan Vlada, colaborator

Procesare - Tehnoredactare
Ruben Dumitru, IT

REDAC}IA
Str. Ana-Ip\tescu, 155 
R\cari, jud. Dâmbovi]a.

Tel: 0245/658.611 
Fax: 0245/658.070 

E-mail: contact@primariaracari.ro
Publica]ia  poate fi citit\ 

[i pe portalul 
Prim\riei ora[ului R\cari: 

www.primariaracari.ro

ISSN: 1844-7678

PSALMII 33.8-22

“Tot p\mântul s\ se team\ de Domnul! To]i
locuitorii lumii s\ tremure înaintea Lui!  C\ci El zice
şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiin]\.

Domnul r\stoarn\ sfaturile neamurilor, z\d\rniceşte
planurile popoarelor.  Dar sfaturile Domnului 
d\inuiesc pe vecie şi planurile inimii Lui, din neam
în neam. Ferice de poporul al c\rui Dumnezeu este
Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de

moştenire! 
Domnul priveşte din în\l]imea cerurilor şi vede

pe to]i fiii oamenilor.  Din locaşul locuin]ei Lui, El
priveşte pe to]i locuitorii p\mântului.  El le
întocmeşte inima la to]i şi ia aminte la toate faptele
lor.  Nu m\rimea oştirii scap\ pe împ\rat, nu
m\rimea puterii izb\veşte pe viteaz;  calul nu poate
da chez\şia biruin]ei şi toat\ vlaga lui nu d\
izb\virea. 

Iat\, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se
tem de El, peste cei ce n\d\jduiesc în bun\tatea
Lui,  ca s\ le scape sufletul de la moarte şi s\-i
]in\ cu via]\ în mijlocul foametei.  Sufletul nostru
n\d\jduieşte în Domnul; El este Ajutorul şi Scutul
nostru.  Da, inima noastr\ îşi g\seşte bucuria în El,
c\ci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, dup\ cum o
n\d\jduim noi de la Tine!”

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

Şi pentru administra]ia local\
din oraşul R\cari, condus\ de 
primarul Marius Carave]eanu, a
devenit tradi]ie ca 1 Decembrie -
Ziua Na]ional\ a României, s\ se
marcheze cum se cuvine.
Evenimentele prilejuite de Ziua

Na]ional\ a României din oraşul
R\cari au început un o slujb\
religioas\, cu un scurt spectacol
de cântece şi poezii urmat de
depuneri de coroane la
Monumentului Eroilor.

La ini]iativa Prim\riei
R\cari, cu sprijinul [colii din
R\cari, pentru al şaptelea an
consecutiv, are loc Marşul
Tricolorului. Ac]iunea a avut loc
pe traseul: Monumentul Eroilor
R\c\reni — Liceul Teoretic 
“Ion Ghica” R\cari.

Activit\]ile au continuat la
Sala de festivit\]i a Liceului

Teoretic „Ion Ghica” cu sim-
pozionul: „Unirea, Idealul poporu-
lui român” la care elevii [colii din
R\cari au preg\tit şi un moment
artistic.

Un lucru trebuie s\ îl ştie to]i
românii: nimeni nu ne va smulge
dragostea de ]ar\. S\ fim mândri
c\ suntem români, nu numai de
1 Decembrie, ci în fiecare zi.

Tradi]ie şi istorie de 
1 Decembrie la R\cari
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