
2020 va fi anul investi]iilor majore în infra-
structura oraşului R\cari, în condi]iile în care
Prim\ria [i Consiliul Local au aprobat priorit\]ile
pentru acest an, pe list\ reg\sindu-se investi]ii
care trebuie s\ duc\ la cre[terea confortului
pentru r\c\reni. 

Lucr\rile de investi]ii vor fi finan]ate în cea
mai mare parte a lor din fonduri europene.

Urm\resc cu mare interes informa]iile direct
de la Bruxelles [i ne bucur\m s\ afl\m c\ pentru
urm\toarea perioad\ de programare (2021-
2027) propunerea Comisiei Europene este ca
România s\ primeasc\ cu aproximativ 10% mai

multe fonduri nerambursabile fa]\ de perioada
2014-2020. Deja avem multe idei [i lucr\m la
noi proiecte de dezvoltare a ora[ului. 

Înc\ din prima zi de când am fost ales ca
primar, priorit\]ile mele au fost [i r\mân în mare
parte acelea[i: atragerea de fonduri neram-
bursabile, modernizarea [i între]inerea drumurilor
localit\]ii, înfiin]area [i dezvoltarea re]elei de 
alimentare cu ap\ [i canalizare, extinderea
re]elei de electricitate [i gaz, modernizarea [i
dotarea institu]iilor de înv\]\mânt, atragerea de
investitori români [i str\ini.

S-au realizat foarte multe obiective în

aceşti ani. An de an în R\cari au fost şi sunt
deschise numeroase şantiere. Pentru realizarea
acestora n-am ratat nici o surs\ de finan]are.

Este important s\ facem tot ce ne st\ în
putin]\ s\ ne cre\m condi]ii civilizate, demne de
secolul al XXI-lea. Vom continua investi]iile,
proiectele menite s\ dezvolte oraşul din punct de
vedere economic, dar nu ignor\m nici via]a
socio-cultural\ a localit\]ii, educa]ia [i
s\n\tatea. Am parcurs ace[ti 12 ani de când
sunt primar, ales de dumneavoastr\, cu hot\râre
[i dornic s\ realizez toate obiectivele propuse.

(urmare ^n pagina a 2-a)
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Cel mai a[teptat proiect
integrat de modernizare a infra-
structurii locale prinde contur.
Trebuie s\ recunosc faptul
urm\tor: ca s\ fii primar de ora[
mic în România nu e tocmai
treab\ u[oar\. Bugetele anuale
mici, lipsa investi]iilor în infra-
structur\ [i reticen]a agen]ilor
economici conduc la întârzieri în

dezvoltarea localit\]ii care nu are
m\rimea Bucure[tiului sau neo-
bosita expansiune a Clujului.

Din p\cate, în ultimii ani, 
fondurile europene nerambursabile
au fost cam singura speran]\ a
ora[elor mici [i mijlocii din
România.

Singura [ans\ de dezvoltare
r\mân fondurile europene  [i sunt
extrem de importante din cel pu]in
dou\ considerente: prin faptul c\
ofer\ o gur\ de aer investi]ional
pentru autorit\]ile locale din
ora[ele mici [i mijlocii, dar [i prin
efectul secundar al investi]iilor în
infrastructur\, respectiv captarea
aten]iei investitorilor priva]i [i
atragerea lor.

Depunerea de proiecte pe Axa
13 din Programul Opera]ional
Regional a avut rezultate extrem de
bune.  Aceasta subliniaz\ înc\ o
dat\ faptul c\ investi]iile dedicate
acestui segment urban (ora[e mici
[i mijlocii) a fost neglijat pân\ la
apari]ia acestei axe. Asocia]ia
Ora[elor, ca reprezentant legitim al
autorit\]ilor locale din comunit\]ile
mic-urbane, a solicitat Autorit\]ii
de Management a Programului
Opera]ional Regional suplimentarea
sumelor pentru Axa 13, având în
vedere num\rul extrem de mare de
proiecte de calitate r\mase sub
anvelopa financiar\ alocat\ acestei
axe. Este normal ca toate
proiectele declarate eligibile, con-
forme, ar trebui s\ fie admise la
finan]are, mai ales c\ aceste
localit\]i nu au beneficiat de niciun
euro din aloc\rile 13 din Programul
Opera]ional Regional 2007-2013,
respectiv 13 din Programul
Opera]ional Regional 2014-2020.

Comunitatea din R\cari este
beneficiara   mai multor proiecte
cu finan]are european\.     

Dezvoltarea local\ este nece-
sar\, iar pentru ca aceasta s\ se
poat\ realiza este nevoie de o
adaptare rapid\ la schimb\rile ce
au loc la nivel global. Principalele
obiective ale administra]iei pe care
o conduc sunt cre[terea calit\]ii
vie]ii locuitorilor din aceast\ zon\
administrativ\ [i accesul oamenilor
la servicii administrative,
educa]ionale [i de s\n\tate de 
calitate.

Vestea bun\ pentru noi,
rac\renii, este c\  Autoritatea de
Management pentru Programul
Opera]ional Regional 2014-2020
(AMPOR) a aprobat supracon-
tractarea proiectelor din lista de
rezerv\ a Programului, pentru
regenerarea ora[elor mici [i mijlocii
(Axa prioritar\ 13). Prin aceast\

m\sur\, proiectele aflate în lista de
rezerv\ vor fi evaluate, în vederea
contract\rii. Vorbim de finan]area a
dou\ proiecte pe AXA 13: Proiect
integrat de regenerare urban\,
zona SUD, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a, în valoare de
24.559.402, 06 lei  şi Proiect
integrat de regenerare urban\,
zona NORD, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a, în valoare de
24.799.102, 39 lei  Agen]ia pen-
tru Dezvoltare Regional\ Sud
Muntenia, fiind Organism
Intermediar pentru Regio [i are
responsabilit\]i delegate pentru
implementarea acestui program,
c\rora le mul]umim pe aceast\
cale. 

Concret, peste 63.000.000
lei, bani europeni prin P.O.R. ajung
la noi, la R\cari, unde vom realiza
investi]ii majore pentru comunitate.
Am scris proiecte şi iat\ c\ 
rezultatul muncii noastre depuse 
se vede. 

Sunt numeroase proiecte cu
diferite surse de finan]are derulate
de administra]ia public\ local\ a

ora[ului R\cari, care se afl\ în
diferite stadii de evaluare/con-
tractare/ implementare, pe care le
voi enumera mai jos, pentru o
bun\ informare a dumneavoastr\.

PROIECTE GENERALE 
• Sistem de alimentare cu ap\ ^n
ora[ul R\cari [i localit\]ile compo-
nente Ghergani [i Mavrodin,
Programul Opera]ional
Infrastructur\ Mare – P.O.I.M. –
Etapa I, proiect aflat ^n faza de
proiectare, fonduri europene [i
buget local.
• Modernizare iluminat public ^n
ora[ul R\cari [i localit\]ile compo-
nente Ghergani, Mavrodin,
Ghimpa]i, Colacu, S\bie[ti,
B\l\ne[ti [i St\ne[ti,   P.O.R. Axa
3.1 c – proiect aflat ^n faza de pre-
contractare, fonduri europene [i
buget local.
• Intocmirea Planului de Urbanism
General [i Regulament local de
urbanism – asociere ^ntre  Consiliul
Jude]ean Dâmbovi]a [i  Consiliul
Local R\cari. 
• Cadastru sistematic gratuit –
Agen]ia Na]ional\  de Cadastru [i
Publicitate Imobiliar\

PROIECTE PE LOCALIT|}I

R|CARI
• Reabilitare, modernizare, extin-
dere şi echipare infrastructura
educa]ionala {coala Gimnazial\
R\cari, Programul Opera]ional
Regional - P.O.R. – Axa 13.1 –
Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ – P.I.R.U. SUD (R\cari şi

Ghergani)
• Reabilitare, modernizare, extin-
dere şi echipare infrastructura
educa]ional\ Gr\dini]a R\cari,
Programul Opera]ional Regional -
P.O.R. – Axa 10, în implementare,
contract de finan]are semnat în
data de 24.07.2019.
• Construire Centru Cultural în
oraşul R\cari – Compania
Na]ional\ de Investi]ii
• Reabilitare Baz\ Sportiv\, con-
struire vestiare, teren de tenis
acoperit, în oraşul R\cari,
Programul Opera]ional Regional -
P.O.R. – Axa 13.1 – Proiect Integrat
de Regenerare Urban\ – P.I.R.U.
SUD (R\cari şi Ghergani)
• Amenajarea Parcului Eroilor şi
mutarea Monumentului Eroilor în
oraşul R\cari, Programul
Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa
13.1 – Proiect Integrat de
Regenerare Urban\ – P.I.R.U. SUD
(R\cari şi Ghergani)
• Modernizare str\zi în oraşul
R\cari şi cartierul Ghergani, jude]ul
Dâmbovi]a, Programul Opera]ional
Regional - P.O.R. – Axa 13.1
Proiect Integrat de Regenerare

Urban\ – P.I.R.U. SUD (R\cari şi
Ghergani), pentru urm\toarele
str\zi - Podul B\rbierului, Ilfovat,
Orhideelor, Trandafirilor, Poştei, N.
Popescu R\c\reanu, Aleea
Parcului, Aleea Pompierilor,
Filipeasca.
• Modernizare drumuri de interes
local în oraşul R\cari, asociere
între Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a
şi Consiliul Local R\cari, Etapa II,
pentru str\zile Moşteni şi Cuza
Voda
• Modernizare drumuri de interes
local în oraşul R\cari prin asociere
între Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a
şi Consiliul Local R\cari, Etapa I,
pentru str\zile Boanga, 8 Martie,
Tudor Vladimirescu.
• Modernizare drumuri de interes
local în oraşul R\cari, Ministerul
Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei, Programul Na]ional
de Dezvoltare Local\, pentru
urm\toarele str\zi: Zambilelor,
Garoafei, Livezi, Nicolae B\lcescu,
M.Kog\lniceanu, Nucilor, Fabrica
de Zah\r, Ghiocei, Gaterului,
Ad\postului, Bradului, Aleea cu
Tecari.
• Reabilitarea blocurilor A, B, C,
oraşul R\cari P.O.R. Axa 3.1 a,
etapa I, în implementare, contract
de finan]are semnat în dat\ de
24.07.2019.
• Reabilitarea blocurilor A2, A3,
A4, oraşul R\cari P.O.R. Axa 3.1 
a- etapa II
• Construire fosa – zona blocuri
R\cari, buget local
• Decolmatarea şi igienizarea 
subsolului blocurilor, buget local.
• Modernizarea zonei blocurilor,

prin amenajarea c\ilor de acces,
parc\ri, spa]ii verzi, locuri de
relaxare, amenajare zona garaje,
etc, buget local
• Reabilitare cl\diri publice –
Sediul Prim\riei R\cari, Compania
Na]ional\ de Investi]ii
• Construire şi dotare Unitate de
Primire Urgente – U.P.U. R\cari –
buget local;
• Reabilitare dispensar uman
R\cari, buget local.
• Modernizare drumuri de
exploatare în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a –
Agen]ia pentru Finan]area
investi]iilor Rurale – A.F.I.R.
• WIFI EU – internet gratuit în
zonele publice -fonduri europene
pentru internet wireless gratuit

GHERGANI
• Modernizare str\zi în oraşul
R\cari şi cartierul Ghergani, jude]ul
Dâmbovi]a, Programul Opera]ional
Regional -P.O.R. – Axa 13.1 Proiect
Integrat de Regenerare Urban\ –
P.I.R.U. SUD (R\cari şi Ghergani),
pentru urm\torele str\zi - Aleea
Nucilor, Digului, Industriilor, Florilor,
Oraca, ing. Ion Tudor.
• Modernizare drumuri de interes
local în Oraşul R\cari, Ministerul
Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei - Programul Na]ional
de Dezvoltare Local\, pentru
urm\toarele str\zi - Pârâului,
Islazului şi Loturi.
• Construire Centru Cultural în
satul Ghergani - Compania
Na]ional\ de Investi]ii.
• Construire 40 apartamente tip
ANL în oraşul R\cari, cartierul
Ghergani, Compania Na]ional\ de
Investi]ii – Agen]ia Na]ional\ de
Locuin]e.
• Reabilitare cl\diri publice –
Centru Reziden]ial pentru Persoane
Vârstnice R\cari – Compania
Na]ional\ de Investi]ii.
• Amenajare Casa Parohiala
Ghergani, buget local.
• Modernizare drumuri de
exploatare în oraşul R\cari şi
localit\]le componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a –
Agen]ia pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale – Agen]ia pentru
Finan]area investi]iilor Rurale –
A.F.I.R.
• Extindere re]ea alimentare cu
energie electric\, Electric\ S.A şi
buget local
• Extindere re]ea de gaze naturale,
Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei -
Programul Na]ional de Dezvoltare
Local\,
• WIFI EU – internet gratuit în
zonele publice, fonduri europene
pentru internet wireless gratuit.
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MAVRODIN
• Modernizarea tuturor str\zilor
din cartierul Mavrodin,
Programul Opera]ional Regional
- P.O.R – Axa 13.1 Proiect
Integrat de Regenerare Urban\
– P.I.R.U. NORD, pentru
urm\toarele str\zi - Pinului,
Bradului, Fagului, Stejarului,
Salcâmilor, Prunului, Garoafei,
M\rului, Câmpului, Socului.
• WIFI4EU – internet gratuit în
zonele publice, fonduri
europene pentru internet 
wireless gratuit

GHIMPA}I
• Sistem de canalizare în
localit\]ile componente Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i, - Ministerul Lucr\rilor
Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei - Programul
Na]ional de Dezvoltare Local\
• Modernizare str\zi în oraşul
R\cari, cartierul Ghimpa]i,
Programul Opera]ional Regional
- POR – Axa 13.1 Proiect
Integrat de Regenerare Urban\
– P.I.R.U. NORD, pentru
urm\toarele str\zi Porumbeilor,
Lt. Aviator Stoicescu Titi,
Parlamentului, Eroilor,
D\m\roaia, Valea Colentinei,
Drumul Mare, Caisului,
M\ceşului, Triorului, Al. Ioan
Cuza.
• Modernizare str\zi în cartierul
Ghimpa]i  - Ministerul Lucr\rilor
Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei - Programul Na]ional
de Dezvoltare Local\, pentru
urm\toarele str\zi - }arin\ Zarz\r
(Câmpului), Vizure[ti, Islazului,
Lalelelor (Florilor).
• Modernizare str\zi în cartierul
Ghimpa]i, prin asociere între
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi
Consiliul Local R\cari, pentru
urm\toarele str\zi: Amedeo
L\z\rescu, Preot Stoicescu Vasile,
Înv. Ion Ranzopol, Scriitorilor,
Platanului.
• Reabilitarea bazei sportive
Ghimpa]i - Ministerul Lucr\rilor
Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei – Compania
Na]ional\ de Investi]ii.
• Reabilitare şi modernizare Pod
peste râul Colentina – D.C. 43A –
Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei.
• Transport local gratuit - R\cari –
Ghimpa]i, buget local.
• Modernizare drumuri de
exploatare în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente: R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a –
Agen]ia Pentru Finan]area
Investi]iilor Rurale - Agen]ia pentru
Finan]area investi]iilor Rurale –
A.F.I.R.
• Extindere re]ea de gaze naturale
- Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei.
• Extindere re]ea alimentare cu
energie electric\ - Electric\ S.A şi
buget local

COLACU
• Reabilitare, modernizare, extin-
dere şi echipare infrastructura
educa]ional\ {coala Gimnazial\
Colacu - Programul Opera]ional
Regional - P.O.R. – Axa 13.1
Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ – P.I.R.U. NORD.
• Construire baz\ sportiv\ în
oraşul R\cari, Colacu - Programul
Opera]ional Regional - POR – Axa
13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat
de Regenerare Urban\ – P.I.R.U.
NORD
• Amenajare Centrul cultural în
oraşul R\cari, satul Colacu,  -
Programul Opera]ional Regional -
POR – Axa 13.1 – Axa 13.1
Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ – P.I.R.U. NORD
• Modernizare str\zi în oraşul
R\cari, cartierul Colacu -
Programul Opera]ional Regional -
POR – Axa 13.1 – Axa 13.1
Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ – P.I.R.U. NORD,
urm\toarele str\zi: Tineretului,
Colentinei, Heleşteului, Teiului,
Cireşului, Prunilor, C\r\midari,
Izlazului, Ec. Matei Marin.
• Modernizare drumuri de interes
local în oraşul R\cari, asociere
între Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a
şi Consiliul Local R\cari, Etapa II –
urm\toarele str\zi: Bisericii, Ştefan
cel Mare, Bujorului, Fântânii.
• Modernizare str\zi în oraşul
R\cari, cartierul Colacu -

Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei -
Programul Na]ional de Dezvoltare
Local\, urm\toarele str\zi: Zorilor,
prof. Ivan Ioana, Aleea stadionului
Vasile Nit\.
• Amenajare şan]uri şi pode]e DJ
711 A - Colacu – S\bie[ti –
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a
• Reabilitare baz\ sportiv\, Colacu
– Compania Na]ional\ de Investi]ii
• Sistem de canalizare în
localit\]ile componente Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i – Programul Na]ional de
Dezvoltare Local\.
• Amenajare parc, loc de joac\,
zon\ de agrement, teren multi-
func]ional, în oraşul R\cari, sat
Colacu, str. Libert\]ii, nr. 278,
Programul Na]ional de Dezvoltare
Local\/buget local.
• Transport local gratuit R\cari –
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti,
St\neşti, buget local.
• Extindere re]ea ap\, buget local.
• Extindere re]ea alimentare cu
energie electric\ – Electrica S.A. -
buget local
• Extindere re]ea de gaze naturale
– Programul Na]ional de
Dezvoltare Local\
• Extindere re]ea iluminat 
public - buget local.

S|BIE{TI
• Modernizare str\zi în oraşul
R\cari, cartierul S\bie[ti -
Programul Opera]ional Regional -
P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1

Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ – P.I.R.U. NORD,
urm\toarele str\zi: Izvor, Aleea
Sondelor, Caraiman. Vân\torilor
• Amenajare şan]uri şi pode]e DJ
711 A - Colacu – S\bie[ti –
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a.
• Amenajare parc în oraşul R\cari,
sat S\bie[ti,  Dâmbovi]a,  -
Programul Opera]ional Regional -
P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1
Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ – P.I.R.U. NORD
• Sistem de canalizare în
localit\]ile componente Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i - Programul Na]ional de
Dezvoltare Local\.
• Transport local gratuit - R\cari –
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti,
St\neşti, buget local.
• Modernizare drumuri de
exploatare în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a –
Agen]ia pentru Finan]area
investi]iilor Rurale – A.F.I.R.
• Extindere re]ea alimentare cu
energie electric\ – Electric\ SA
• Extindere re]ea de iluminat pub-
lic - buget local
• Extindere re]ea de gaze naturale
- Programul Na]ional de Dezvoltare
Local\.

De interes general
(urmare din pagina 2)
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B|L|NEŞTI
• Sistem de
canalizare în
localit\]ile compo-
nente Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti,
St\neşti, Ghimpa]i –
Programul Na]ional de Dezvoltare Local\.
• Transport local R\cari gratuit – Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti, buget local.
• Modernizare drumuri de exploatare în oraşul

R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a – Agen]ia pentru Finan]area
investi]iilor Rurale – A.F.I.R.

ST|NEŞTI
• Amenajare Centru cultural în oraşul R\cari,
satul St\neşti, Programul Opera]ional Regional -
P.O.R. – Axa 13.1 – PIRU NORD
• Amenajare Baz\ Sportiv\ în oraşul R\cari,
satul St\neşti, Dâmbovi]a, Programul
Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 – Axa
13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urban\ –
P.I.R.U. NORD
• Amenajare loc de joac\ în oraşul R\cari,
St\neşti - Programul Opera]ional Regional -
P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat
de Regenerare Urban\ – P.I.R.U. NORD
• Sistem de canalizare în localit\]ile compo-
nente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i – Programul Na]ional de Dezvoltare
Local\
• Modernizare POD DE 157 St\neşti – asociere
între Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi Consiliul
Local R\cari.
• Construire Casa Parohial\ sponsorizare şi
buget local.
• Transport local gratuit R\cari – Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti, buget local.
• Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a – Agen]ia pentru Finan]area

investi]iilor Rurale – A.F.I.R.
• WIFI4EU – internet gratuit în zonele publice,
fonduri europene pentru internet wireless gratuit

A[a cum spuneam, în oraşul R\cari vor

continua şi în anul 2020 investi]iile în infra-
structur\ rutier\, din anul 2008 pân\ în prezent
fiind modernizate peste 50 km de str\zi, proce-
sul de modernizare fiind continuu, pân\ la
asfaltarea ultimului km de strad\.

Se va depune tot efortul pentru realizarea
proiectului: “Înfiin]are sistem de ap\ [i
canalizare în ora[ul R\cari”, finan]at prin
Programul Opera]ional Infrastructur\ Mare -
POIM 2014-2020, derulat de c\tre Compania
de Ap\ Târgovi[te, Dâmbovi]a S.A. investi]ie
gestionat\ la nivelul jude]ului Dâmbovi]a, pre-
cum [i pentru extinderea re]elei de ap\ în
cartierele Ghimpa]i [i Colacu.

Chiar dac\ investi]ia care prive[te re]eaua
de ap\ [i canalizare se va derula în dou\ etape,
avem încrederea c\ locuitorii ora[ului R\cari vor
avea prioritate în demararea lucr\rilor, ]inând
cont de faptul c\ la nivelul ora[ului sunt real-
izate [i date în folosin]\ blocuri de locuit
începând cu anul 1979 pân\ în anul 1986,
blocuri pentru care nu a fost realizat\ niciodat\
re]ea de canalizare sau sta]ie de epurare, epu-
rarea apelor uzate fiind deficitul major care
creeaz\ un disconfort [i o problem\ de mediu,
greu de rezolvat în aceast\ perioad\.

La capitolul Activit\]i sociale, 
culturale [i sportive, avem o agend\ bine orga-
nizat\, structurat\ lunar cu activit\]i care s\
promoveze imaginea ora[ului R\cari [i care 
totodat\ s\ eviden]ieze capitole importante atât
din via]a locuitorilor acestuia, cât [i prin mar-

carea evenimentelor na]ionale.

Enum\r mai jos lista activit\]ilor ce
sunt organizate în fiecare an la
nivelul ora[ului R\cari.

- 15 ianuarie - S\rb\torirea marelui
poet na]ional, Mihai Eminescu;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii;
- 30 ianuarie - S\rb\torirea celui mai mare 
dramaturg român [i jurnalist, I.L Caragiale
- 1-8 martie – Ziua Femeii;
- 1 mai – Ziua Muncii;
- 9 Mai – Ziua Europei;
- 17 mai – Premiu Ziua Familiei "Cea mai fru-
moas\ gospod\rie";
- 22 mai 2020 - Ziua Eroilor - În\l]area
Domnului;
- 23-24 mai 2020 - "Fiii [i fiicele satelor
Colacu, S\bie[ti, B\l\ne[ti [i St\ne[ti";
- 30-31 mai 2020 - "Ziua ghimp\]enilor";
- 1 iunie – Ziua copilului;
- 26 iunie – Ziua Drapelului;
- 15-16 August - Zilele ora[ului R\cari;
- 1 octombrie - Ziua vârstnicilor;
- 25 octombrie - Ziua armatei;
- 1 Decembrie - Ziua Na]ional\ a României;
- 16-20 decembrie - Vizita lui Mo[ Cr\ciun;
- 22 decembrie - Ziua eroului martir slt. Barbu
Petre Marian;
- Organizare în fiecare lun\ a concursului
sportiv “Cupa Niculae Dumitru” la fotbal;
- Anual - organiz\m periodic ac]iuni de ecolo-
gizare a împrejurimilor oraşului R\cari prin
proiectul “Adopt\ un km!;
- Lunar - Distribuim felicit\ri pentru zilele de
onomastic\, pentru zilele de na[tere [i s\rb\tori
legale pentru to]i locuitorii ora[ului R\cari.
- Lunar - Distribuire ziarului local: Ziarul
prim\riei R\cari.

Tr\gând linie, se poate spune c\ mandatul
2016 –2020 a fost pentru oraşul R\cari unul
foarte bogat, cu investi]ii masive în infrastruc-
tura tuturor satelor componente. S-au f\cut
asfalt\ri, a  fost finalizat\ re]eaua de ap\ pota-
bil\ în satele S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Colacu şi Ghimpa]i. Drumuri pe care mai ieri nu
se putea circula din cauza noroiului, ast\zi sunt
asfaltate integral şi pe ele se poate circula 
civilizat.

Eu, unul, spun c\ treburile au mers bine şi
foarte bine. Ştiu c\ nu le putem rezolva pe
toate şi la fel de bine ştiu c\ nu am putut
mul]umi pe toat\ lumea, dar dac\ tragem linie
putem sta cu fruntea sus. Chiar s-au realizat
numeroase obiective. Sper ca în mandatul viitor
s\ fim cu to]ii mai uni]i, s\ lucr\m ca şi pân\
acum în favoarea cet\]enilor noştri, a copiilor
noştri, s\ l\s\m la o parte politica şi s\ facem
mai mult pentru comunitate. Înc\ o dat\, v\
mul]umesc tuturor!

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

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

mcaraveteanu@yahoo.com

Teme]i-v\ de Domnul voi, sfin]ii Lui, c\ci de
nimic nu duc lips\ cei ce se tem de El! 

(Psalmii 34.9)

Se prefigureaz\ cel
mai bogat mandat

(urmare din pagina 3)
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Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui

În data de 07.02.2020, ^ncepând
cu ora 14,00 s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei ordinare a Consiliului Local, în
sala de Festivit\]i a Liceului Teoretic
“Ion Ghica”, la care au participat 15
consilieri şi cei 2 delega]i s\teşti.

Începând cu ora 12,30 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 unanim-
itate de cei prezen]i.

Domnul primar aduce la cunoştin]\,
c\ la şedin]\ particip\ aparatul de 
specialitate al primarului, cet\]eni ai
oraşului R\cari, iar în calitate de invita]i
participa Prefectul jude]ului Dâmbovi]a –
domnul Aurelian Popa, Preşedintele
Camerei de Comer] şi Industrie
Dâmbovi]a – domnul Valentin Calcan şi
domnul Comisar Şef de Poli]ie,
Alexandru Vulpe – Şeful poli]iei R\cari.
Declara deschise lucr\rile şedin]ei şi
aduce la cunoştin]\ proiectul ordinei de
zi, dup\ cum urmeaz\: 
1. Proiect de hot\râre privind alegerea
preşedintelui de şedin]\.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana
2. Proiect de hot\râre privind validarea
mandatului de consilier local, al domnu-
lui T\n\sescu R\zvan Nicolae.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana
3. RAPORTUL primarului oraşului R\cari
pe anul 2019.
Prezint\ - Carave]eanu Marius - primar
4. RAPORTUL viceprimarului oraşului
R\cari pe anul 2019.
Prezint\ - Popa Dumitru - Viceprimar
5. RAPORTUL comisiilor de specialitate
ale consiliului local.
Prezint\ – Preşedin]ii comisiilor de 
specialitate
6. RAPORTUL consilierilor locali pe anul 2019.

În conformitate cu dispozi]iile art.
225, al 2 din OUG nr 57/2019- privind
Codul Administrativ, “Fiecare consilier
local, precum şi viceprimarul, sunt
obliga]i s\ prezinte un raport anual de
activitate, care va fi f\cut public prin
grija secretarului general al unit\]ii
administrativ teritoriale.”
Prezint\ – fiecare consilier local şi 
delegat s\tesc 
7. Proiect de hot\râre privind 
evaluarea performantelor profesionale
ale secretarului general al oraşului
R\cari, pe anul 2019.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana
8. Informare privind activitatea
desf\şurat\ de c\tre Poli]ia oraşului
R\cari pe anul 2019 şi obiective 
pentru anul 2020.
Prezint\: Şeful Poli]iei R\cari, Comisar
Şef de poli]ie Alexandru Vulpe. 
9. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea execu]iei bugetare pe
trimestrul IV 2019
Prezint\ Logofatu Violeta – Contabil şef,
10.Proiect de hot\râre privind aprobarea
bugetului local pe anul 2020.
Prezint\ Logof\tu Violeta – Contabil şef,
11. Informare privind raportul Cur]ii de
conturi a României, Direc]ia Dâmbovi]a,
întocmit ca urmare a misiunii de audit
de performan]\, desf\şurat în perioada
04.11.2019-10.12.2019, la nivelul
U.A.T. oraşul R\cari.
12. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea inventarului bunurilor mobile
şi imobile proprietatea unit\]ii 
administrativ teritoriale, la sfârşitul anu-
lui 2019.
Prezint\: Mitrescu Cristina –
Preşedintele comisiei de inventariere
13. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea inventarului bunurilor ce
apar]in domeniului public al oraşului
R\cari.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana 
14. Proiect de hot\râre privind apro-
barea planurilor de m\suri a zonelor
defavorizate/marginalizate din oraşul
R\cari.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana 
15. Proiect de hot\râre privind apro-
barea contractului de prest\ri servicii -
asistenta juridic\, încheiat intre UAT
Oraşul R\cari şi SPCA Cioaca &
Asocia]ii.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana 
16. Proiect de hot\râre privind 
acordarea de scutiri contribuabililor per-
soane fizice.
Prezint\: Gheorghe Costin, Biroul
Impozite şi Taxe Locale [i Tudor Ion -
Serviciul Asisten]\ social\
17. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea “Planului de lucr\ri de interes

local pentru repartizarea orelor de
munc\ prestate de beneficiarii de ajutor
social din oraşul R\cari, pentru anul
2020”.
Prezint\ – Tudor Ion – Şef serviciu 
asisten]\ social\. 
18. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea “Planului de lucr\ri de interes
local pentru repartizarea orelor de
munc\ în folosul comunit\]ii, în exe-
cutarea mandatelor emise de c\tre
instan]a de judecat\, pentru anul
2020”.
Prezint\ – Tudor Ion – Şef serviciu 
asisten]\ social\.
19. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea vânz\rii suprafe]ei de 130
mp teren intravilan, situat în oraşul
R\cari, sat Ghimpa]i, str. Slt Barbu Petre
Marian, nr. 274, jude]ul Dâmbovi]a, şi a
raportului de evaluare.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
20. Proiect de hot\râre privind apro-
barea vânz\rii în rate a apartamentului
nr. 5, situat în Bl A2, et 1, str Aleea
Pompierilor, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a  chiriaşului actual, doamna
Ioni]\ Elena şi a raportului de evaluare.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
21. Proiect de hot\râre privind apro-
barea efectu\rii unui schimb de teren
pentru suprafa]a de 38.400 mp propri-
etatea privat\ a U.A.T. oraşul R\cari, cu
suprafa]a de 8932 mp teren situat în
oraşul R\cari, str. Colacu, str. Libert\]ii,
nr 278, jude]ul Dâmbovi]a şi a raportu-
lui de evaluare.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
22. Proiect de hot\râre privind
înfiin]area unui parc, loc de joac\ şi
teren multifunc]ional, în oraşul R\cari,
satul Colacu, str. Libert\]ii, nr. 278,
jude]ul Dâmbovi]a.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
23. Proiect de hot\râre privind
înfiin]area unei Unit\]i de primire
urgen]e medicale - U.P.U., în oraşul
R\cari, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
24. Proiect de hot\râre privind
Reabilitare bazei sportive, din oraşul
R\cari, satul Colacu, str Nit\ Vasile, nr.
1, prin accesarea Programului Na]ional
derulat de c\tre Ministerul Lucr\rilor
Publice, Dezvolt\rii şi Administra]iei prin
Compania Na]ional\ de Investi]ii, 
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
25. Proiect de hot\râre privind apro-
barea extinderii re]elei de gaze în oraşul
R\cari, prin accesarea Programului
Na]ional derulat de c\tre Ministerul
Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei prin Compania Na]ional\
de Investi]ii.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
26. Proiect de hot\râre privind
înfiin]area re]elei de canalizare în oraşul
R\cari, localit\]ile Colacu, S\bie[ti,
B\l\neşti, St\neşti şi Ghimpa]i, prin

accesarea Programului Na]ional derulat
de c\tre Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei prin
Compania Na]ional\ de Investi]ii.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
27. Proiect de hot\râre privind amena-
jare parcare, loc de joac\ şi spa]ii verzi,
în oraşul R\cari, str. Aleea Pompierilor,
zona blocuri. 
28. Proiect de hot\râre privind apro-
barea închirierii prin licita]ie public\, a
unor suprafe]e de teren din zona blocuri
R\cari, pentru amplasarea de anexe
gospod\reşti/garaje auto.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
29. Proiect de hot\râre privind apro-
barea închirierii prin licita]ie public\ a
suprafe]ei de 1255 mp, teren intravilan,
situat\ în oraşul R\cari, sat Colacu, str.
Ioana, Ivan, lot nr 40, în vederea
desf\şur\rii unor activit\]i comerciale.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana
30. Proiect de hot\râre privind
desemnarea primarului oraşului R\cari,
reprezentant al UAT Oraşul R\cari în
cadrul Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitara “Reabilitarea colect\rii,
transportului, depozitarii, prelucr\rii
deşeurilor solide în jude]ul Dâmbovi]a”.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana
31. Proiect de hot\râre privind
desemnarea primarului oraşului R\cari,
reprezentant al U.A.T. Oraşul R\cari în
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar\
“Apa Dâmbovi]a”.
Prezint\: Secretar general– Ene
Octaviana
32. Proiect de hot\râre privind stabilirea
modalit\]ii de gestiune a 
serviciilor de utilit\]i publice la nivelul
oraşului R\cari, respectiv serviciul de
iluminat public.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana
33. Proiect de hot\râre privind stabilirea
modalit\]ii de gestiune a serviciilor de
utilit\]i publice la nivelul oraşului R\cari,
respectiv serviciul de salubrizare.
Prezint\: Secretar general – Ene
Octaviana
34. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Regulamentului de organizare şi
func]ionare a Bibliotecii “Ion Ghica”
R\cari, pe anul 2020
Prezint\: Bibliotecar – Dobre C\t\lina 
35. Proiect de hot\râre privind apro-
barea programului de activit\]i 
socio-culturale, pe anul 2020.
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
36. Informare privind stadiul proiectelor
de dezvoltare local\, aflate în derulare. 
Prezint\: Primar – Carave]eanu Marius 
37. Diverse.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 07.02.2020

SECRETAR GENERAL
,  jr. Octaviana Ene 

octaviana_ene@yahoo.com
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Domnul primar propune ca în deschiderea
şedin]ei ordinare a consiliului local s\ dea cuvântul
invita]ilor, astfel acord\ cuvântul domnului 
prefect al jude]ului Dâmbovi]a, Aurelian Popa.

În cuvântul s\u, domnul prefect mul]umeşte pen-
tru invita]ia de a participa la prima şedin]a a
Consiliului Local dup\ numirea în func]ia de prefect,
precizând c\ personal cunoaşte activitatea autorit\]ii
locale, efortul depus pentru îmbun\t\]irea condi]iilor
de via]\ ale popula]iei oraşului R\cari, activitate la
care a participat în mod direct în calitate de consilier
al primarului în perioada de peste 2 ani şi jum\tate,
perioada în care a cunoscut nout\]i în ceea ce
priveşte activitatea unei primarii, multiplele probleme
cu care se confrunt\, modul de rezolvare şi multe
asemenea aspecte. Felicit\ Consiliul Local pentru
modul de desf\şurare a şedin]elor, responsabilitatea
cu care trateaz\ problemele locuitorilor oraşului
R\cari, pentru respectul acordat cet\]enilor oraşului.

Ureaz\ succes autorit\]ii locale în implementarea
proiectelor europene promovate înc\ din anul 2015,
acum începând perioada de culegere a roadelor
muncii executivului, perioad\ care va fi foarte grea,
dar cu rezultate nem\surate. Precizeaz\ c\ oricând va
fi invitat va r\spunde cu mare pl\cere invita]iei şi va
sprijini cu tot ce este posibil din punct de vedere
legal în atribu]ia Prefectului, autoritatea local\ execu-
tiv\ [i deliberativ\ a oraşului R\cari.

Domnul primar  mul]umeşte domnului prefect
pentru cuvântul s\u, şi acord\ cuvântul urm\torului
invitat, domnul Valentin Calcan, Preşedintele Camerei
de comer] şi Industrie Dâmbovi]a.

Domnul Valentin Calcan arat\ c\ a r\spuns cu
mare pl\cere invita]iei de a participa la una dintre
cele mai importante şedin]e ale Consiliului Local, cea
în care se prezint\ activitatea anului precedent şi
arat\ c\ dac\ pân\ acum a vorbit de la acest pupitru
în calitate de om politic, ast\zi reprezint\ oamenii de
afaceri în spe]\ Camera de comer] şi industrie a
României, institu]ie care va sprijini cu tot ce-i st\ în
putere dezvoltarea economic\ a oraşului R\cari.
Propune domnului primar încheierea unui protocol de
colaborare care s\ aduc\ oamenilor de afaceri din
oraşul R\cari, o strâns\ leg\tur\ cu Camera de
comer] şi Industrie prin promovarea de proiecte
comune, care conduc\ la dezvoltare prin atragerea de
investitori în oraşul R\cari.

Domnul primar mul]umeşte pentru sus]inerea
manifestat\ de c\tre preşedintele Camerei de Comer]
şi Industrie Dâmbovi]a – Valentin Calcan şi apreciaz\
propunerea înaintat\, precizând c\ este dispus chiar
de a doua zi la încheierea acestui protocol de colabo-
rare, care nu va aduce decât rezultate pozitive 
mediului de afaceri din oraşul R\cari.

Se trece la ordinea de zi a şedin]ei.

1. Proiect de hot\râre privind alegerea preşedintelui
de şedin]\. Domnul primar solicit\ propuneri pentru
preşedintele de şedin]\, dl Mircea Valentin – propune
ca preşedinte de şedin]\ pe domnul Popa Dumitru,
propunere aprobat\ în unanimitate.
2. Proiect de hot\râre privind validarea mandatului de
consilier local, al domnului T\n\sescu R\zvan
Nicolae.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei 
secretar general al oraşului, care prezint\ proiectul de
hot\râre privind validarea mandatului de consilier
local, privind pe domnul T\n\sescu R\zvan Nicolae,
candidat pentru func]ia de consilier local, înscris pe
lista P.N.L., la alegerile locale din data de
05.06.2016.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre secretarul gen-
eral şi de c\tre comisia de validare a avizului favora-
bil, preşedintele de şedin]\ supune la vot proiectul şi
este aprobat în unanimitate. Domnul T\n\sescu
R\zvan Nicolae depune jur\mântul de credin]\ în fa]a

Consiliului Local.
3. RAPORTUL primarului oraşului R\cari pe anul
2019.
Preşedintele de şedin]\ invit\ primarul oraşului R\cari
– pentru a prezenta Raportul PRIMARULUI privind
starea economic\, social\ [i de mediu a ora[ului
R\CARI, jude]ul DÂMBOVI}A pe anul 2019.            

Prezent\m în sinteza Raportul Primarului.
Viziunea strategic\ R\cari 2020 

„Ne propunem s\ fim un reper al eficien]ei, coeren]ei
actului decizional şi transparen]ei administrative, s\
sus]inem crearea unei comunit\]i active şi dinamice,
s\ atragem investi]ii şi s\ gener\m proiecte de impor-
tan]\ strategic\ pentru oraş şi cet\]eni şi toate aces-
tea s\ conduc\ la CREŞTEREA CALIT|}II VIE}II în
ora[ul R|CARI.”

Stima]i locuitori ai ora[ului R\cari,
Doamnelor [i domnilor consilieri locali,

Dragi colegi,
Dragi invita]i,

Raportul Primarului oraşului R\cari, prezentat în
fiecare an, reprezint\ pentru to]i un material de
reflec]ie, de analiz\, dar [i o necesitate, în contextul
preocup\rilor pentru o real\ deschidere [i trans-
paren]\ a institu]iei noastre.

Prin acest document, care este de fapt o 
radiografie pragmatic\ a activit\]ii Prim\riei ora[ului
R\cari, supunem aten]iei tuturor celor interesa]i date
concrete despre modul în care au fost folosi]i banii publici.

Prezentul raport cu privire la starea economic\,
social\ [i de mediu a ora[ului R\cari, pentru anul
2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile
art. 225, alin. (3), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific\rile [i complet\rile
ulterioare. Raportul ofer\ ocazia de a analiza evolu]ia
din anul precedent a tuturor domeniilor de activitate
pe care le gestioneaz\ administra]ia local\, 
constituind totodat\ un moment de analiz\ strategic\
a celor mai bune abord\ri pentru anul în curs.

Ca la orice raport întocmit, tr\iesc [i acum, senti-
mentul aparte al emo]iei referitoare la munca mea
dedicat\ oamenilor, aceasta însemnând conectare [i
veghe permanent\ la problemele ora[ului, r\bdare,
stres, tensiune [i capacitate de implicare.

Materialul pe care îl supun aten]iei dumneavoas-
tr\ nu este doar o însumare de date statistice, cifre [i
tabele, acesta, odat\ ”decriptat” va face dovada asig-
ur\rii capacit\]ii administra]iei locale de a solu]iona [i
gestiona necesit\]i publice, în numele [i în interesul
cet\]enilor.

Anul 2019 a fost un an al modific\rilor legislative
ap\rute înc\ din 2017, modific\ri constând în
salarizarea [i organizarea sectorului bugetar,
schimb\ri cu efecte imediate cât [i pe termen lung,
constituindu-se în provoc\ri ce au pus la încercare
capacitatea de reac]ie, rapid\ [i de decizie a execu-
tivului. Au fost provoc\ri care s-au constituit la final,
în oportunit\]i pentru manifestarea abilit\]ilor 
administra]iei locale de gestionare a situa]iilor dificile
[i de anticipare a efectelor lor. A fost un an al începu-
turilor, pentru c\ în ciuda provoc\rilor aduse de
modific\rile legislative, ce au impus o [i mai mare
rigoare [i precau]ie în alocarea de fonduri c\tre sec-
torul de dezvoltare [i investi]ii, administra]ia local\ a
demarat mai multe proiecte [i ini]iative de dezvoltare
pentru viitor.

Un an al începuturilor pentru c\ inclusiv la nivel
na]ional, principala surs\ de finan]are vizat\ de
autorit\]ile locale, Fondurile Europene – au fost
lansate în marea lor majoritate abia în 2017, prin
apari]ia ghidurilor de finan]are ale programelor
opera]ionale, un an al începuturilor pentru c\ admin-
istra]ia ora[ului R\cari a fost [i de aceast\ dat\
prompt\ [i a încercat fructificarea oportunit\]ilor de
finan]are, depunând cereri de finan]are [i transmi]ând
solicit\ri c\tre programele na]ionale. Prin rigurozitate

[i aten]ie, provoc\rile au fost dep\[ite iar cu tenaci-
tate, curaj [i perseveren]\, noi începuturi au fost
posibile.

Cu toate acestea, în continuare pruden]a [i con-
secven]a sunt tr\s\turi cheie ce trebuie s\ canalizeze 
deciziile primarului [i în perioada urm\toare care se
întrevede a fi una plin\ de elemente de noutate.        

Gândirea unitar\, pe termen lung, dorin]a de a
îndeplini nevoile comunit\]ii, cre[terea calit\]ii mediu-
lui educa]ional, îmbun\t\]irea imaginii zonelor de
interes ale ora[ului, stimularea investi]iilor, toate
acestea vor da dreptul locuitorilor la o existen]\
decent\ [i demn\, iar mie, Primarul ora[ului R\cari,
îmi va reveni obliga]ia de a îndeplini obiectivele pro-
puse în ciuda limit\rilor financiare.

Pe tot parcursul anului 2019 ne-am desf\[urat 
activitatea de reprezenta]i ai administra]iei publice
]inând cont de nevoile comunit\]ii locale cu care 
ne-am consultat în mod periodic, prin dezbateri 
publice, întâlniri cu locuitorii [i dialog permanent cu 
sprijinul noilor tehnologii. Am ascultat nu doar 
propuneri [i ini]iative ci [i critici, încercând s\ le 
integr\m în proiectele noastre. Încerc\rile [i reu[itele
noastre sunt [i r\mân la aprecierea comunit\]ii,
abord\ri noi sunt necesare atât pentru a rezolva 
problemele prezentului cât [i pe cele ale viitorului,
dar sunt convins c\ împreun\, autorit\]i [i comuni-
tate local\, vom duce la bun sfâr[it, tot ceea ce am
început [i tot ceea ce vom mai începe.

Mai mult decât oricând, comunit\]ile locale sunt
for]ate s\ g\seasc\ modalit\]i noi şi creative pentru a
face fa]\ presiunilor cu care se confrunt\.      

Abord\ri noi sunt necesare atât pentru a rezolva
problemele prezentului, cât şi pe cele ale viitorului.
Dac\ cet\]enii şi autorit\]ile nu vor realiza faptul c\
exist\ o profund\ schimbare în contextul rezolv\rii de
probleme la nivel local, şansele c\ reac]ia lor s\ fie
cea potrivit\ sunt foarte slabe. Oraşul R\cari este şi
va fi un spa]iu al realiz\rii individuale [i colective, cu
cet\]eni activi, un mediu economic, dinamic [i 
competitiv, capabil s\ utilizeze resursele într-un mod
integrat [i s\ ofere o dezvoltare sustenabil\ a 
comunit\]ii; un model de bun\ guvernare, cu o
administra]ie transparent\, progresist\, performant\,
în care cet\]eanul va fi partenerul administra]iei; un
pol de excelen]\ în implementarea proiectelor
europene.

Încerc\m astfel, s\ îmbun\t\]im în fiecare an 
calitatea [i eficien]a activit\]ii noastre, aceste
deziderate realizându-se prin participarea locuitorilor
ora[ului în procesul administrativ, la luarea deciziilor
într-un mod corect [i deschis.    

Acest material de analiz\ este unul din instru-
mentele prin care institu]ia pe care o conduc [i o
reprezint pune la dispozi]ia cet\]enilor, în format letric
[i electronic, pe c\i media, modalit\]i pentru a se
informa corect asupra activit\]ii [i rezultatelor muncii
noastre.

Gospod\rirea eficient\ a bugetului local, 
promovarea unor proiecte [i programe de dezvoltare,
continuarea planului local de ac]iune având ca princi-
pal scop bun\starea locuitorilor ora[ului R\cari, au
fost obiectivele principale pe care le-am urm\rit [i în
decursul anului 2019. Realismul, r\bdarea [i impli-
carea activ\ a fiec\ruia din locuitorii oraşului vor
dovedi înc\ o dat\ c\, împreun\, într-o echip\ unit\,
vom r\mâne la fel de echilibra]i indiferent care vor fi
greut\]ile anului care tocmai a început.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 07.02.2020
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Prezentul raport este doar o sintez\
a ini]iativelor [i proiectelor realizate, sur-
prinzând doar o mic\ parte din volumul
de munc\ pe care angaja]ii prim\riei 
l-au realizat de-a lungul unui an.     

Totu[i, am încredere c\ informa]iile
din prezentul document v\ vor oferi o
imagine a direc]iei ascendente pe care
oraşul R\cari se men]ine, astfel încât
fiecare cet\]ean s\ beneficieze de 
servicii publice eficiente.

Judecând unilateral prevederile
Codului administrativ, raportul meu ar fi
trebuit s\ se încheie aici, limitându-se
doar la o raportare a activit\]ii personale
şi numai în direc]ia respect\rii
hot\rârilor Consiliului Local. Întrucât
consider c\, atât activitatea Consiliului
Local cât şi cea a primarului şi a aparat-
ului propriu, nu pot fi separate de con-
textul general al vie]ii economice şi
sociale a oraşului nostru, am decis s\ 
complet\m acest raport cu prezentarea
programelor şi activit\]ilor în care am
avut implicare, cu detalierea dup\ caz a
anumitor date. Mul]umesc comunit\]ii
locale pentru trecut, prezent [i mai ales
viitor, viitor pe care trebuie s\-l constru-
im împreun\, to]i cei care iubim ora[ul 
nostru, oraş care, în curând va deveni
de nerecunoscut, roadele muncii de ani
în urm\, abia acum începând s\ apar\,
[i aşa cum v-am obişnuit... pas cu pas,
schimb\m fa]a ora[ului nostru.

În anul 2019 au fost demarate pro-
cedurile de evaluare pentru toate cele
cinci cereri de finan]are prin Programul
Opera]ional Regional 2014-2020,
reprezentând un num\r de 12 obiective
de investi]ii şi modernizarea a unui
num\r de 55 str\zi în toate localit\]ile
oraşului.

Pentru trei cereri de finan]are a fost
declarat\ eligibilitatea administrativ\,
tehnic\ şi financiar\, fiind semnate con-
tractele de finan]are pentru construirea
Gr\dini]ei R\cari şi reabilitarea termic\
a blocurilor A, B şi C, modernizarea ilu-
minatului public se afl\ în faza de pre-
contractare, fiind r\mase în evaluare
dou\ cereri de finan]are depuse pe Axa
13 Programul Opera]ional Regional,
pentru care speram ca în curând s\
semn\m contractele de finan]are.

Valoarea proiectelor promovate în
anul 2018- 2019 finan]ate din diverse
surse, buget local sau buget de stat,
poate fi apreciat\ la valoarea de peste
25 milioane euro lei, pentru proiecte
care vor schimba aspectul localit\]ii într-
un termen scurt.

În anul 2019 au fost evaluate sau
promovate, urm\toarele obiective de
investi]ii, pentru care au fost accesate
atât surse de finan]are nerambursabil\,
cât şi din fonduri guvernamentale şi
buget local, astfel:
R|CARI
1. Sistem de alimentare cu ap\ în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente
Ghergani şi Mavrodin POIM – aflat în
faza de proiectare şi predare amplasa-
ment pentru sta]iile de ap\ şi epurare.
2. Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare infrastructura educa]ionala
{coala Gimnazial\ R\cari POR – Axa
13.1 – PIRU SUD – aflat în evaluare
economic\, tehnic\ şi financiar\, faza
de clarific\ri la cererea de finan]are.
3. Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare infrastructura educa]ionala
Gr\dini]a R\cari POR – Axa 10 – con-
tractat, în implementare, întocmire
Proiect tehnic, aflat faza de preg\tire a
documenta]iei pentru licita]ie execu]ie

lucr\ri. 
4. Construire Centrul cultural în oraşul
R\cari, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2,
proiect aflat în evaluare la Compania
Na]ional\ de Investi]ii, urmând ca în
perioada urm\toare s\ ne fie solicitat\
demararea procedurii de predare a
amplasamentului.
5. Reabilitare Baz\ Sportiv\ în oraşul
R\cari POR – Axa 13.1 – PIRU SUD -
aflat în evaluare economic\, tehnic\ şi
financiar\, faza de clarific\ri la cererea
de finan]are.
6. Amenajare  Parcul Eroilor şi mutare a
Monumentului Eroilor în oraşul R\cari
POR – Axa 13.1 – PIRU SUD - aflat în
evaluare economic\, tehnic\ şi finan-
ciar\, faza de clarific\ri la cererea de
finan]are.
7. Modernizare str\zi în oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a POR – Axa 13.1 PIRU
SUD - aflat în evaluare economic\,
tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri
la cererea de finan]are, pentru 5,9 km,
astfel:
- Str Podul B\rbierului
- Str Ilfovat
- Str Orhideelor
- Str Trandafirilor
- Str. Poştei
- Str. N. Popescu R\c\reanu
- Aleea Parcului
- Aleea Pompierilor
- Filipeasca
8. Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari, finan]are MLPAD/PNDL,
pentru 5,1 km, astfel:
- Str. Zambilelor
- Str Garoafei
- Str Livezi
- Str Nicolae B\lcescu
- Str M.Kog\lniceanu
- Str Nucilor
- Str. Fabrica de Zah\r
- Str Ghiocei
- Str Gaterului
- Str Ad\postului
9. Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari asociere CJD Etapa II –
R|CARI
- Str. Moşteni,
- Str. Cuza Vod\;
COLACU
- Str. Bujorului, 
- Str. Fântânii, 
- Str. Ştefan cel Mare – aflat în imple-
mentare.        

Dup\ data de 01.03.2020, în func]ie
de condi]iile meteo, va fi emis ordinul
de începere şi pentru aceste str\zi. 

10. Modernizare iluminat public în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente
POR Axa 3.1 c. - Aflat în evaluare eco-
nomic\, tehnic\ şi financiar\, faza de
clarific\ri la etapa precontractual\.
11. Reabilitarea blocurilor A, B, C,
oraşul R\cari POR Axa 3.1 a - contrac-
tat, în implementare, aflat faza de
preg\tire a documenta]iei pentru
licita]ie, întocmire Proiect tehnic şi
execu]ie lucr\ri.
12. Reabilitarea blocurilor A2, A3, A4,
oraşul R\cari, în faza de preg\tire docu-
menta]ie pentru cerere de finan]are -
POR Axa 3.1 a. În prezent se lucreaz\
pentru branşarea la fos\. 
13. Construire fose – zona blocuri
R\cari, Buget Local – realizat, aflat în
faza de realizare c\mine de record 
pentru toate blocurile. 
14. Modernizare drumuri de interes
local în oraşul R\cari asociere CJD
Etapa I –

R|CARI - în 2020 va fi realizat stratul II,
pe strazile:
- Str. Boanga,
- Str. 8 Martie, 
- Str. T. Vladimirescu 
COLACU
- Str. Bisericii în derulare, în anul 2019
au fost finalizate lucr\rile.
15. Modernizare drumuri de exploatare
în oraşul R\cari şi localit\]ile 
componente, R\cari, Ghergani, S\bie[ti,
St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a –
AFIR, declarant eligibil administrativ,
financiar şi tehnic, îns\ f\r\ finan]are, în
cazul redistribuirii grantului din alte
surse neepuizate financiar, vom intra în
faza de contractare.
16. Reabilitarea şi modernizarea aleilor
pietonale în oraşul R\cari, a fost
demarata la sfâr[itul anului 2019, şi va
fi continuat\ în aul 2020, pe tron-
soanele din centrul oraşului.
GHERGANI
1. Sistem de alimentare cu ap\ în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente
Ghergani şi Mavrodin POIM - aflat în
faza de proiectare şi predare amplasa-
ment pentru sta]iile de ap\ şi epurare.
2. Modernizare str\zi în cartierul
Ghergani, jude]ul Dâmbovi]a POR – Axa
13.1 – PIRU SUD - aflat în evaluare
economic\, tehnic\ şi financiar\, faza
de clarific\ri la cererea de finan]are,
pentru 3, 4 km, astfel:
- Str. Aleea Nucilor
- Str Digului
- Str. Industriilor
- Str. Florilor
- Str. Oraca
- Str ing. Ion Tudor
3. Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari, finan]are,
MLPAD/PNDL/asociere CJD/buget local,
pentru 1,2 km stfel:
-  Str Pârâului
-  Str. Islazului 
- Str. Loturi 
4. Modernizare iluminat public în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente POR
Ana 3.1 c. - Aflat în evaluare econom-
ic\, tehnic\ şi financiar\, faza de 
clarific\ri la etapa precontractual\ 
5. Construire Centrul cultural în oraşul
R\cari, sat Ghergani, Aleea Nucilor, nr.
2, proiect aflat în evaluare la Compania
Na]ional\ de Investi]ii, urmând ca în
perioada urm\toare s\ fie solicitat\ 
promovarea procedurii de predare a
amplasamentului.
6. Construire 40 apartamente tip ANL în
oraşul R\cari, cartierul Ghergani CNI –
ANL – în evaluare, înscris pe lista de
investi]ii ANL, pentru anul 2020.
7. Reabilitare cl\diri 
publice – Centru reziden]ial pentru per-
soane vârstnice R\cari – PNDL ÎI – în
evaluare, înscris în lista obiectivelor
pentru finan]are 2020-2023.
8. Modernizare drumuri de exploatare în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente:
R\cari, Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a – AFIR
declarat eligibil administrativ, financiar şi
tehnic, îns\ f\r\ finan]are, în cazul
redistribuirii grantului din alte surse
neepuizate financiar, vom intra în faza
de contractare.
9. Extindere re]ea alimentare cu energie
electric\ – proiect aflat în evaluare 
pentru introducerea pe lista de investi]ii
a S.C. Electric\ Distribu]ie SA, în anul
2020.
MAVRODIN
1. Sistem de alimentare cu ap\ în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente

Ghergani şi Mavrodin POIM – aflat în
faza de proiectare şi predare amplasa-
ment pentru sta]iile de ap\ şi epurare.
2. Modernizare iluminat public în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente POR
Axa 3.1 c. - Aflat în evaluare 
economic\, tehnic\ şi financiar\, faza
de clarific\ri la etapa precontractual\. 
3. Modernizare str\zi în Mavrodin, POR
– Axa 13.1 – PIRU NORD - aflat în 
evaluare economic\, tehnic\ şi finan-
ciar\, faza de clarific\ri la cererea de
finan]are, pentru 5,9 km astfel:
- Str. Pinului,
- Str. Bradului, 
- Str. Fagului, 
- Str. Stejarului, 
- Str. Salcâmilor, 
- Str. Prunului, 
- Str. Garoafei, 
- Str. M\rului, 
- Str. Câmpului, 
- Str. Socului
4. Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari, finan]are asociere
CJD/buget local,
- Str. Fierului – 0,65 km

GHIMPA}I
1. Sistem de canalizare în localit\]ile
componente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti,
St\neşti, Ghimpa]i, aflat în faza de
întocmire Studiu Fezabilitate, finan]are
MLPDA/CNI/buget local.
2. Modernizare str\zi în, Ghimpa]i POR
– Axa 13.1 – PIRU NORD - aflat în 
evaluare economic\, tehnic\ şi finan-
ciar\, faza de clarific\ri la cererea de
finan]are, pentru 6.8 km, astfel:
- Str. Porumbeilor, 
- Str. Lt. Aviator Stoicescu Titi,
- Str. Parlamentului,
- Str. Eroilor, 
- Str. D\m\roaia, 
- Str. Valea Colentinei,
- Str. Drumul Mare,
- Str. Caisului, 
- Str. M\ceşului, 
- Str. Triorului, 
- Str. Al Ioan Cuza
3. Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari, finan]are asociere
CJD/buget local, - 2,8 km
- Str. Amedeo L\z\rescu
- Str. Preot Stoicescu Vasile
- Str. Înv. Ion Ranzopol
- Str. Scriitorilor
- Str. Platanului 
4. Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari, finan]are MLPAD/PNDL
- 3.5 km
- Str. {arin\ Zarz\r (Câmpului)
- Str. Vizure[ti
- Str. Islazului
- Str. Lalelelor (Florilor)
5. Modernizare iluminat public în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, POR
Axa 3.1. C aflat în evaluare economic\,
tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri
la etapa precontractual\.
6. Modernizare drumuri de exploatare în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente,
R\cari, Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i jude]ul Dâmbovi]a – AFIR -
declarat eligibil administrativ, financiar şi
tehnic, îns\ f\r\ finan]are, în cazul
redistribuirii grantului din alte surse
neepuizate financiar, vom intra în faza
de contractare. 

(urmare ^n pagina a 8-a)
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COLACU
1. Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infra-
structur\ educa]ional\ {coala Gimnazial\ Colacu POR
– Axa 13.1 – PIRU NORD - aflat în evaluare 
economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri la
cererea de finan]are.
2. Construire baz\ sportiv\ în oraşul R\cari, Colacu
POR – Axa 13.1 – PIRU NORD aflat în evaluare 
economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri la
cererea de finan]are.
3. Amenajare Centrul cultural în oraşul R\cari, satul
Colacu POR – Axa 13.1 – PIRU NORD aflat în evaluare
economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri la
cererea de finan]are.
4. Modernizare str\zi în, Colacu, POR – Axa 13.1 –
PIRU NORD aflat în evaluare economic\, tehnic\ şi
financiar\, faza de clarific\ri la cererea de finan]are,
7,3 km, astfel:
- str. Tineretului, 
- str. Colentinei, 
- str. Heleşteului,
- str. Teiului, 
- str. Cireşului, 
- str. Prunilor, 
- str. C\r\midari,
- str. Izlazului, 
- str. Ec. Matei Marin.

5. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari, finan]are asociere CJD/CL 1,2 km, astfel:
- Str. Zorilor
- Str. Prof Ivan Ioana
- Aleea stadionului Vasile Nit\ 
6. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POR Axa 3.1 c, aflat în evalu-
are economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri
la etapa precontractual\.
7. Sistem de canalizare în localit\]ile componente
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti, Ghimpa]i, aflat în
faza de întocmire Studiu Fezabilitate, finan]are
MLPDA/CNI/buget local.
8. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari asociere CJD Etapa I –  str. Bisericii (Colacu), a
fost finalizat stratul 2, str. Bisericii.
9. Extindere re]ea ap\, a fost realizat\ extinderea
re]elei de ap\ în cartierul Tineretului Colacu, finan]at
prin bugetul local.
10. Extindere re]ea alimentare cu energie electric\, a
fost promovat\ documenta]ia de extindere a re]elei de
alimentare cu energie electric\, investi]ia urmând a fi
derulat\ de c\tre Electrica.
11. Extindere re]ea iluminat public, a fost realizat\
extinderea retelei de iluminat public, în cartierul tinere-
tului Colacu, finantare - buget local.

S|BIE{TI
1. Modernizare str\zi în, S\bie[ti - POR – Axa 13.1 –
PIRU NORD aflat în evaluare economic\, tehnic\ şi
financiar\, faza de clarific\ri la cererea de finan]are.
- str. Izvor, 
- str. Aleea Sondelor, 
- str. Caraiman, 
- str. Vân\torilor
2. Amenajare parc în oraşul R\cari, sat S\bie[ti,
Dâmbovi]a POR – Axa 13.1 – PIRU NORD aflat în 
evaluare economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de
clarific\ri la cererea de finan]are.
3. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari – PNDL II – 3.48 km total - str. Şcolii - Mihai
Viteazu. 

În anul 2019, au fost finalizate luc\riile la acest
obiectiv, fiind achitat\ întreaga sum\, inclusiv 
contribu]ia UAT-ului pentru sumele rezultate din 
aplicarea OUG 114/2019.
4. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente POR 3.1 c, aflat în evaluare
economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri la
etapa precontractual\.
5. Sistem de canalizare în localit\]ile componente
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti, Ghimpa]i, aflat în
faza de întocmire Studiu Fezabilitate.
6. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul R\cari
şi localit\]ile componente, R\cari, Ghergani, S\bie[ti,
St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a – AFIR, declarat
eligibil administrativ, financiar şi tehnic, îns\ f\r\
finan]are, în cazul redistribuirii grantului din alte surse
neepuizate financiar, vom intra în faza de contractare.

B|L|NEŞTI
1. Modernizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente – POR Axa 3.1 c, aflat în 
evaluare economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de
clarific\ri la etapa precontractual\.
2. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari – PNDL II – 3.48 km total
- str. Mihai Viteazu, 
- str. Gârlei 

În anul 2019, au fost finalizate luc\riile la acest
obiectiv, fiind achitat\ întreaga sum\, inclusiv 
contribu]ia UAT-ului pentru sumele rezultate din 
aplicarea OUG 114/2019 finalizate lucr\rile la acest
obiectiv, fiind achitat\ întreaga sum\, inclusiv 
contribu]ia UAT-ului pentru sumele rezultate din apli-
carea OUG 114/2019.
3. Sistem de canalizare în localit\]ile componente
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti, Ghimpa]i – aflat
în faza de întocmire Studiu Fezabilitate, finan]are
MLPAD/CNI.
4. Modernizare drumuri de exploatare în oraşul R\cari

şi localit\]ile componente, R\cari, Ghergani, S\bie[ti,
St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a – AFIR declarat
eligibil administrativ, financiar şi tehnic, îns\ f\r\
finan]are, în cazul redistribuirii grantului din alte surse
neepuizate financiar, vom intra în faza de contractare.

ST|NEŞTI
1. Amenajare Centrul cultural în oraşul R\cari, satul
St\neşti POR – Axa 13.1 – PIRU NORD aflat în evalu-
are economic\, tehnica şi financiar\, faza de clarific\ri
la cererea de finan]are.
2. Amenajare Baz\ Sportiv\ în oraşul R\cari, satul
St\neşti, Dâmbovi]a POR – Axa 13.1 – PIRU NORD
aflat în evaluare economic\, tehnic\ şi financiar\, faza
de clarific\ri la cererea de finan]are.
3. Amenajare loc de joac\ în oraşul R\cari, St\neşti
POR – Axa 13.1 – PIRU NORD aflat în evaluare eco-
nomic\, tehnic\ şi financiar\, faza de clarific\ri la 
cererea de finan]are.
4. Monitorizare iluminat public în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente – POR Axa 3.1 c, aflat în 
evaluare economic\, tehnic\ şi financiar\, faza de
clarific\ri la etapa precontractual\.
5. Modernizare drumuri de interes local în oraşul
R\cari – PNDL II – 
- Str. Constantin Brâncoveanu.

În anul 2019, au fost finalizate lucr\rile la acest
obiectiv, fiind achitat\ întreaga sum\, inclusiv con-
tribu]ia UAT-ului pentru sumele rezultate din aplicarea
OUG 114/2019.
6. Sistem de canalizare în localit\]ile componente
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti, Ghimpa]i – se
afl\ în faza de întocmire Studiu Fezabilitate, fina]are
MLPAD/CNI/buget local.
7. Modernizare drumuri de exploatare oraşul R\cari şi
localit\]ile componente, R\cari, Ghergani, S\bie[ti,
St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a – AFIR declarat
eligibil administrativ, financiar şi tehnic, îns\ f\r\
finan]are, în cazul redistribuirii grantului din alte surse
neepuizate financiar, vom intra în faza de contractare.

Am convingerea c\ şi în anul 2020 ve]i fi al\turi de
administra]ia local\, împreun\ s\ reuşim s\ dep\şim
dificult\]ile întâmpinate în activitatea de zi cu zi, s\
reuşim s\ continu\m parcursul ascendent pe care s-a
înscris oraşul R\cari în mandatele precedente şi pe
care îl vom continua în noul mandat pe care, 
dumneavoastr\ locuitorii oraşului R\cari, sunt convins
c\ mi-l ve]i reîncredin]a în acest an.

Mul]umesc membrilor echipei de conducere şi
echipei de implementare a proiectelor, colegilor din
executivul prim\riei, colegilor consilieri care m-au
sus]inut în realizarea celor enumerate şi anticipat,
pentru cele care urmeaz\, cât şi celor care au 
contribuit la formare acestui colectiv spre binele
localit\]ii. 

Am deosebita onoare s\ v\ fiu al\turi [i s\ v\
reprezint pe fiecare dintre dumneavoastr\, locuitori ai
ora[ului R\cari [i localit\]ilor componente, astfel încât
v\ invit s\ m\ sus]ine]i în ac]iunea de dialog perma-
nent, orice observa]ie, sugestie sau chiar critic\ fiind
binevenite şi v\ mul]umesc pentru tot sprijinul acordat
pân\ acum şi sper s\ fi]i lâng\ mine şi pe mai
departe.

Şi pentru faptul c\ activitatea pe anul 2019 a fost
desf\şurat\ în echip\ ce compune aparatul de 
specialitate al primarului, voi trece la sinteza activit\]ii
pe domenii de specialitate, dar nu înainte de a v\
mul]umi pentru sprijinul şi sus]inerea acordat\ în anul
precedent şi de a v\ ura...
„LA MUL}I ANI! „şi
„S| AUZIM NUMAI DE BINE!”

Al Dumneavoastr\,
Marius Carave]eanu
PRIMAR al oraşului R|CARI

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 07.02.2020
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4. Domnul Viceprimar – Popa Dumitru, prezint\
raportul de activitate pe anul 2020. 
5. RAPORTUL comisiilor de specialitate ale consiliu-
lui local.

Domnul preşedinte solicit\ consiliului local 
propuneri privind prezentarea raportului de activitate
al fiec\rei comisii de specialitate şi, de asemenea,
solicit\ secretarului general punctul de vedere
privind depunerea de c\tre comisii a raportului în
format scris.   Secretarul general arat\ c\ toate
comisiile de specialitate ale consiliului local, au
depus înainte de şedin]a raportul de activitate în
form\ scris\. Domnul preşedinte de şedin]\  
propune c\ raportul comisiilor s\ nu fie prezentat
individual, propunere care se aprob\ în unanimitate.
6. RAPORTUL consilierilor locali pe anul 2019.
Domnul preşedinte solicit\ consiliului local prop-
uneri privind prezentarea raportului de activitate al
fiec\rui consilier local şi, de asemenea, solicit\ 
secretarului general punctul de vedere privind
depunerea de c\tre consilierii locali şi delega]ii
s\teşti. Secretarul general arat\ c\ to]i consilierii
locali şi delega]ii s\teşti au depus înainte de şedin]\
raportul de activitate în form\ scris\. Domnul
preşedinte de şedin]\  propune ca raportul consilier-
ilor locali s\ nu fie prezentat individual, propunere
care se aprob\ în unanimitate.
7. Proiect de hot\râre privind evaluarea perfor-
man]elor profesionale ale secretarului general al
oraşului R\cari, pe anul 2019.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul secretarului
general al oraşului, care dup\ prezentarea în sintez\
a activit\]ii desf\şurate pe anul 2019, arat\ c\ în
conformitate cu dispozi]iile OUG nr 57/2019 privind
Codul Administrativ  evaluarea performan]ei profe-
sionale a secretarului se va efectua de c\tre o
comisie format\ din primarul oraşului şi doi membrii
ai consiliului local.

Preşedintele de şedin]\ propune consiliului local
ca din comisia de evaluare s\ fac\ parte doamna
consilier local Carp Marioara şi doamna consilier
local Alionte Aurica. Dup\ prezentarea avizului 
favorabil al comisiilor de specialitate, 
propunerea este supus\ la vot şi este aprobat\ în
unanimitate.
8. Informare privind activitatea desf\şurat\ de
c\tre Poli]ia oraşului R\cari pe anul 2019 şi 
obiective pentru anul 2020.

Preşedintele de şedin]\ invit\ Şeful Poli]iei
R\cari, Comisar Şef de poli]ie Alexandru Vulpe 
pentru a prezenta în sintez\ activitatea poli]iei
oraşului R\cari, în mod special m\surile privind
diminuarea st\rii de infrac]ionalitate la nivelul
oraşului. 

Dup\ prezentarea materialului, preşedintele de
şedin]\ mul]umeşte pentru prezen]a domnului
comisar şef de poli]ie Vulpe Alexandru.
9. Proiect de hot\râre privind aprobarea execu]iei
bugetare pe trimestrul IV 2019.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
Contabil şef Logof\tu Violeta pentru a prezenta în

detaliu execu]ia bugetar\ pe anul 2019. Dup\
prezentarea avizului favorabil al comisiilor de 
specialitate, propunerea este supus\ la vot şi este
aprobat\ în unanimitate.
10. Proiect de hot\râre privind aprobarea bugetu-
lui local pe anul 2020.  

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care prezint\ sinteza bugetului local pe anul
2019, cu precizarea ca investi]iile oraşului R\cari
vor constitui obiectivul principal în perioada
urm\toare, având în vedere c\ un num\r de 5
cereri de finan]are pentru finan]are nerambursabil\
se afl\ în plin proces de evaluare, aşa cum au fost
prezentate în raportul de activitate. În continuare d\
cuvântul doamnei Contabil şef Logof\tu Violeta 
pentru a prezenta în detaliu bugetul 
anului 2020.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, propunerea este supus\
la vot şi este aprobat\ în unanimitate.
11. Informare privind raportul Cur]ii de conturi a
României, Direc]ia Dâmbovi]a, întocmit ca urmare a
misiunii de audit de performan]\, desf\şurat în
perioada 04.11.2019-10.12.2019, la nivelul U.A.T.
oraşul R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care prezint\ raportul Cur]ii de conturi
întocmit cu ocazia misiunii de audit financiar
desf\şurat\ în perioada 02.11.2019-10.12.2019.
12. Proiect de hot\râre privind aprobarea 
inventarului bunurilor mobile şi imobile proprietatea
unit\]ii administrativ teritoriale, la sfârşitul anului
2019.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
Mitrescu Cristina- preşedintele comisiei de 
inventariere care prezint\ raportul întocmit la finalul 
activit\]ii de inventariere a patrimoniului, cu pre-
cizarea c\ nu au fost constatate plusuri sau
minusuri în gestiunile inventariate, fapt pentru care
propune aprobarea proiectului de hot\râre prezen-
tat. Dup\ prezentarea avizului favorabil al comisiilor
de specialitate, propunerea este supus\ la vot şi
este aprobat\ în unanimitate.
13. Proiect de hot\râre privind aprobarea inven-
tarului bunurilor ce apar]in domeniului public al
oraşului R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
Ene Octaviana – secretar general al oraşului, care
arat\ c\ este necesar a se actualiza inventarul
domeniului public al oraşului în raport cu prevederile
OUG nr 57/2019- privind codul administrativ, fapt
pentru care propune aprobarea proiectului de
hot\râre prezentat. Dup\ prezentarea avizului 
favorabil al comisiilor de specialitate, propunerea
este supus\ la vot şi este aprobat\ în unanimitate.
14.  Proiect de hot\râre privind aprobarea planurilor
de m\suri a zonelor defavorizate/marginalizate din
oraşul R\cari.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei
secretar general, care arata c\ acest proiect de
hot\râre a fost ini]iat, având în vedere faptul c\

cererile de finan]are pentru obiectivele:
- COD SMIS 125835, “Proiect integrat de 
regenerare urban\ SUD” în cadrul Programului
Opera]ional Regional POR 2016-2020 Axa prioritar\
13: Sprijinirea regener\rii ora[elor mici [i mijlocii,
Prioritatea de investi]ii 9b: Oferirea de sprijin pentru
revitalizarea fizic\, economic\ [i social\ a comu-
nit\]ilor defavorizate din regiunile urbane [i rurale,
Obiectivul specific 13.1: Îmbun\t\]irea calit\]ii vie]ii
popula]iei în oraşele mici şi mijlocii din România, 
- COD SMIS 125836, “Proiect integrat de 
regenerare urban\ NORD” în cadrul Programului
Opera]ional Regional POR 2016-2020 Axa prioritar\
13: Sprijinirea regener\rii ora[elor mici [i mijlocii,
Prioritatea de investi]ii 9b: Oferirea de sprijin pentru
revitalizarea fizic\, economic\ [i social\ a comu-
nit\]ilor defavorizate din regiunile urbane [i rurale,
Obiectivul specific 13.1: Îmbun\t\]irea calit\]ii vie]ii
popula]iei în oraşele mici şi mijlocii din România, 

Se afl\ în faza de evaluare administrativ\,
tehnic\ şi financiar\, este necesar a se parcurge
toate etapele evalu\rii acesteia, astfel c\, se 
identific\ necesitatea ini]ierii proiectului de hot\râre
privind aprobarea planurilor de m\suri a zonelor
defavorizate/marginalizate din oraşul R\cari. Aceste
zone sunt stabilite în func]ie de anumi]i factori care
determin\ gradul de nevoi, sociale, culturale, de
infrastructur\, pentru îmbun\t\]irea calit\]ii vie]ii
popula]iei din oraşul R\cari şi localit\]ile 
componente, fiind delimitate astfel – Zona Sud –
R\cari şi Ghergani, Zona Nord – Mavrodin,
Ghimpa]i, Colacu, Sabiesti, B\l\neşti, St\neşti.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al comisiilor
de specialitate, proiectul de hot\râre este supus la
vot şi este aprobat în unanimitate.
15. Proiect de hot\râre privind aprobarea 
contractului de prest\ri servicii - asisten]\ juridic\,
încheiat intre UAT oraşul R\cari şi SPCA Cioac\ &
Asocia]ii.

Preşedintele de şedin]\, d\ cuvântul secretaru-
lui general, care arat\ c\ autorit\]ile şi institu]iile
publice ale administra]iei publice centrale şi locale,
în situa]ii temeinic justificate în care activit\]ile
juridice de consultan]\, asisten]\ şi de reprezentare
juridic\ necesare autorit\]ilor şi institu]iilor 
publice nu se pot asigura de personalul de speciali-
tate din cadrul acestor entit\]i, pot fi achizi]ionate
servicii de natura juridic\, dar numai cu aprobarea
consiliilor locale, fapt pentru care a fost ini]iat
proiectul de hot\râre, care este supus spre apro-
bare. Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre este
supus la vot şi este aprobat în unanimitate. 
16. Proiect de hot\râre privind acordarea de scutiri
contribuabililor persoane fizice.

Domnul preşedinte d\ cuvântul inspectorului cu
atribu]ii din cadrul biroului impozite şi taxe locale şi
şefului serviciului de asisten]\ social\, care supun
analizei şi aprob\rii, 15 cereri şi referate privind
contribuabilii care au solicitat scutirea de impozite şi
taxe pe anul 2020. Dup\ prezentarea avizului favor-
abil al comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat în una-
nimitate.
17. Proiect de hot\râre privind aprobarea “Planului
de lucr\ri de interes local pentru repartizarea orelor
de munc\ prestate de beneficiarii de ajutor social
din oraşul R\cari, pentru anul 2020.”

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
Tudor Ion – Şef serviciu asisten]\ social\, care
prezint\ planul de lucr\ri de interes local pentru
repartizarea orelor de munc\ prestate de beneficiarii
de ajutor social din oraşul R\cari, pentru anul
2020, care va face obiectul desf\şur\rii activit\]ii
desf\şurate de c\tre beneficiarii de ajutor social.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al comisiilor de
specialitate, proiectul de hot\râre este supus la vot
şi este aprobat în unanimitate.

(urmare din pagina 8)
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18. Proiect de hot\râre privind aprobarea
“Planului de lucr\ri de interes local pentru 
repartizarea orelor de munc\ în folosul 
comunit\]ii, în executarea mandatelor emise de
c\tre instan]a de judecat\, pentru anul 2020.”

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
Tudor Ion – Şef serviciu asistenta social\, care
prezint\ planul de lucr\ri de interes local, pentru
repartizarea orelor de munc\ prestate de 
persoanele care urmeaz\ s\ efectueze munc\ în
folosul comunit\]ii, în executarea mandatelor
emise de instan]a de judecat\ pentru anul 2020.      

Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre
este supus la vot şi este aprobat în unanimitate.
19. Proiect de hot\râre privind aprobarea vânz\rii
suprafe]ei de 130 mp teren intravilan, situat în
oraşul R\cari, sat Ghimpa]i, str. Slt Barbu Petre
Marian, nr. 274, jude]ul Dâmbovi]a, şi a raportu-
lui de evaluare.

Preşedintele de şedin]\, d\ cuvântul secre-
tarului general care arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost ini]iat ca urmare a cererii înain-
tate de care domnul Popescu Emil, cu domiciliul
în str slt. Barbu Petre Marian, nr. 274, sat
Ghimpa]i, oraşul R\cari, prin care solicit\
cump\rarea suprafe]ei de aproximativ 130 mp
teren intravilan, rezultat\ în plus din m\sur\torile
cadastrale în intravilan, fa]\ de suprafa]a 
reconstituit\ mamei sale Şerban Nastasia, cf
Legii nr. 18/1991. Dup\ prezentarea avizului
favorabil al comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat în 
unanimitate.
20. Proiect de hot\râre privind aprobarea
vânz\rii în rate a apartamentului nr. 5, situat în
bl. A2, et 1, str. Aleea Pompierilor, oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a, chiriaşului actual, doamna
Ioni]\ Elena şi a raportului de evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul 
secretarului general care arat\ c\ acest proiect
de hot\râre a fost ini]iat ca urmare a cererii
înaintate de doamna IONI}| ELENA, chiriaş al
apartamentului nr. 5, et. 1, bl. A2, situat în
oraşul R\cari, Aleea Pompierilor, înc\ de la data
d\rii în folosin]\, respectiv anul 1986, v\duv\,
prin care a solicitat cump\rarea apartamentului
în rate, se constat\ c\ este necesar a fi promo-
vat\ procedura de evaluare a apartamentului.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre
este supus la vot şi este aprobat în unanimitate.
21.  Proiect de hot\râre privind aprobarea 
efectu\rii unui schimb de teren pentru suprafa]a
de 38.400 mp proprietatea privat\ a U.A.T.
oraşul R\cari, cu suprafa]a de 8932 mp teren
situat în oraşul R\cari, str. Colacu, str. Libert\]ii,
nr. 278, jude]ul Dâmbovi]a şi a raportului de
evaluare.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care arat\ c\ acest proiect a fost ini]iat
ca urmare a necesit\]ii şi oportunit\]ii de
realizare a unui obiectiv de inves]ii în cartierul
Colacu, acesta putând fi realizat numai în urm\
prin realizarea unui schimb de teren intre autori-
tatea local\ şi proprietarul suprafe]ei situate în
str Libert\]ii, nr. 278, persoana fizic\. Astfel,
obiectul schimbului îl reprezint\ suprafa]a de
8932 mp, în schimbul suprafe]ei de 38,400 mp
proprietatea privat\ a U.A.T. oraşul R\cari, rezul-
tat\ din raportul de evaluare întocmit de evalua-
tor autorizat.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al 

comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre
este supus la vot şi este aprobat în unanimitate.
22. Proiect de hot\râre privind înfiin]area unui
parc, loc de joac\ şi teren multifunc]ional, în
oraşul R\cari, satul Colacu, str Libert\]ii, nr. 278,
jude]ul Dâmbovi]a.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului
primar care arat\ c\ acest proiect a fost ini]iat
ca urmare a necesit\]ii şi oportunit\]ii de
realizare a unui obiectiv de investii în cartierul
Colacu, respectiv înfiin]area unui parc, loc de
joac\ şi teren multifunc]ional, în oraşul R\cari,
satul Colacu, str Libert\]ii, nr. 278, jude]ul
Dâmbovi]a, astfel c\, primul pas este aprobarea
întocmirii documenta]iilor tehnice şi cadastrale,
pentru acest obiectiv. Domnul primar arat\ c\
obiectivul de investi]ii va fi realizat în conformi-
tate cu normele europene de mediu şi conform
Strategiei de Dezvoltare a oraşului R\cari –
2018-2030 şi va aduce un plus de confort pen-
tru locuitorii din satul Colacu. Dup\ prezentarea
avizului favorabil al comisiilor de specialitate,
proiectul de hot\râre este supus la vot şi este
aprobat în unanimitate.
23. Proiect de hot\râre privind înfiin]area unei
Unit\]i de primire urgen]e medicale - U.P.U., în
oraşul R\cari, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12.

Preşedintele de şedin]\ da cuvântul 
domnului primar care arat\ c\, acest proiect de
hot\râre a fost ini]iat ca urmare a necesit\]ii de
înfiin]are a unui spa]iu corespunz\tor desf\şur\rii
activit\]ii medicale de prima urgen]\ la nivelul
localit\]ii, ]inând cont şi de faptul c\ loca]ia unde
în prezent func]ioneaz\ modulul de interven]ie
necesit\ lucr\ri de amenajare, extindere, iar
spa]iul nu permite amenajarea circuitelor 
sanitare obligatorii şi nici extinderea acestuia.
Având în vedere cele prezentate, domnul 
primar prezint\ proiectul de hot\râre privind
Unit\]i de primire urgen]e medicale - U.P.U., în
oraşul R\cari, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12.     

Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre
este supus la vot şi este aprobat în unanimitate.
24. Proiect de hot\râre privind aprobarea 
realiz\rii studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investi]ii „Reabilitare bazei
sportive, din oraşul R\cari, satul Colacu, str Nit\
Vasile, nr. 1”, şi accesarea Programului Na]ional
derulat de c\tre Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei prin Compania
Na]ional\ de Investi]ii, 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnu-
lui primar care arat\ c\ la nivelul Companiei
Na]ionale de Investi]ii se deruleaz\ Programul de
investii na]ional de modernizare a infrastructurii
culturale şi sportive la nivelul localit\]ilor urbane,
fapt pentru care se identific\ necesitatea şi 
oportunitatea acces\rii acestui program guverna-
mental pentru a moderniza zona stadionului
actual din satul Colacu prin promovarea
investi]iei „Reabilitare bazei sportive, din oraşul
R\cari, satul Colacu, str. Nit\ Vasile, nr. 1,
„Domnul primar arat\ c\ obiectivul de investi]ii,
va fi realizat în conformitate cu normele
europene de mediu şi conform Strategiei de
Dezvoltare a oraşului R\cari – 2018-2030. Dup\
prezentarea avizului favorabil al comisiilor de 
specialitate, proiectul de hot\râre este supus la
vot şi este aprobat în unanimitate.
25. Proiect de hot\râre privind aprobarea 
extinderii re]elei de gaze în oraşul R\cari, prin
accesarea Programului Na]ional derulat de c\tre

Ministerul Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei prin Compania Na]ional\ de
Investi]ii.

Preşedintele de şedin]\ da cuvântul domnu-
lui primar, care arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat ca urmare a solicit\rilor
înaintate de c\tre locuitorii oraşului R\cari, care
de]in locuin]e în zone în care nu este înfiin]at\
re]eaua de gaze naturale, fapt pentru care se
identific\ necesitatea şi oportunitatea întocmirii
Studiului de fezabilitate în vederea promov\rii
cererii de finan]are pentru obiectivul “Extindere
re]ea de gaze în oraşul R\cari, prin accesarea
Programului Na]ional derulat de c\tre Ministerul
Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi Administra]iei prin
Compania Na]ional\ de Investitii.”    

Obiectivul de investi]ii va fi realizat în confor-
mitate cu normele europene de mediu şi 
conform Strategiei de Dezvoltare a oraşului
R\cari – 2018-2030 şi va aduce un plus de 
confort pentru locuitorii din zonele propuse a se
extinde aceast\ re]ea de utilit\]i, pe o lungime
aproximativ\ de 6,00 km, astfel: 
- Ghimpa]i –str. Drumul mare, str. Amedeo
L\z\rescu, str. Preot Vasile Stoicescu, Str.
Platanului, str. Ion Ranzopol.
- Colacu – str. Tineretului, str. Ioana Ivan, str.
Islazului, str. Vasile Nit\, Strada P\durii, str.
Mihail Sadoveanu.
- S\bie[ti - Aleea Sondelor
- Ghergani – str. Loturi   

Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre
este supus la vot şi este aprobat în unanimitate
26. Proiect de hot\râre privind înfiin]area
re]elei de canalizare în oraşul R\cari, localit\]ile
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti şi Ghimpa]i,
prin accesarea Programului Na]ional derulat de
c\tre Ministerul Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi
Administra]iei prin Compania Na]ional\ de
Investi]ii.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar, care arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat ca urmare a identific\rii
necesit\]ii şi oportunit\]ii de îmbun\t\]ire a
condi]iilor de via]\ pentru locuitorii oraşului
R\cari, satele Ghimpa]i, Colacu, S\bie[ti,
B\l\neşti şi St\neşti, zona în care este realizat\
re]eaua de ap\ şi în care nu este 
realizat\ re]ea de canalizare, fapt pentru care
este necesar\ întocmirea Studiului de fezabilitate
în vederea promov\rii cererii de finan]are pentru 
obiectivul “Infiintarea re]elei de canalizare în
oraşul R\cari, localit\]ile Colacu, S\bie[ti,
B\l\neşti, St\neşti şi Ghimpa]i, prin accesarea
Programului Na]ional derulat de c\tre Ministerul
Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi Administra]iei prin
Compania Na]ional\ de Investi]ii. Obiectivul de
investi]ii va fi realizat în conformitate cu normele
europene de mediu şi conform Strategiei de
Dezvoltare a oraşului R\cari – 2018-2030 şi va
aduce un plus de confort pentru locuitorii din
zonele propuse a se înfiin]a aceast\ re]ea de
utilit\]i.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre 
este supus la vot şi este aprobat în unanimitate.

(urmare din pagina 9)

(urmare ^n pagina a 12-a)
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Concursul ,,Cea mai frumoas\ gos-
pod\rie” continu\ [i ^n anul 2020

Concursul  ,,Cea mai fru-
moas\ gospod\rie“ este o
reeditare a celui ^nceput ^n
2008 [i are ca scop principal
stimularea cet\]enilor de a
p\stra aspectul îngrijit al
localit\]i. 

La acest concurs pute]i
participa şi dumneavoastr\
dac\ v-a]i f\cut cur\tenie în
fa]a cur]ii, dac\ v-a]i plantat
straturi de flori, dac\ v-a]i 
desfundat pode]ul, dac\ v-a]i
s\pat şi adâncit şantul, dac\
ave]i tunşi arborii şi arbuştii
ornamentali de la poart\, dac\
v\ tunde]i periodic iarba.  
Noi (Comisia de evaluare)
vizit\m periodic localit\]ile
pentru a fotografia cele mai
îngrijite spa]ii pe care le 
promov\m în Ziarul prim\riei
oraşului R\cari. Facem acest
lucru  pentru a stimula prin
imagini spiritul competitiv.    

Dup\ analizarea tuturor
fotografiilor, Comisia de evalu-
are stabileste câştig\torii care
vor fi premia]i de c\tre 
primarul oraşului R\cari,
Carave]eanu Marius-Florin.
Premiile sunt cunoscute:
unelte agricole în valoare de
200 RON, care se acord\
anual, în func]ie de punctaj.  
Mul]i concet\]eni de-ai no[tri
au început s\ ^nteleag\ cât de
important este sa fie ^nconju-
ra]i de frumos, în sensul c\ au
depus efort pentru a-[i ^nfru-
muse]a aspectul gospod\riei:
şan]uri s\pate, spa]ii 
igienizate, pode]e desfundate,
flori, iarb\ t\iat\ frumos. Nu
degeaba se spune ca “Omul
sfin]e[te locul”. Prin tot ceea
ce fac,  ace[ti concet\]eni ai
no[tri contribuie vizibil la 
prestigiul localit\]ii noastre. 

Viceprimar, Popa Dumitru
demetryos81@yahoo.com

0752.110.158

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  03.03.2020  13:25  Page 11



12 nr. 82, 2020

27. Proiect de hot\râre privind amenajare
parcare, loc de joac\ şi spa]ii verzi, în
oraşul R\cari, str. Aleea Pompierilor, zona
blocuri. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat ca
urmare a identific\rii necesit\]ii şi oportu-
nit\]ii de îmbun\t\]ire a condi]iilor de
via]\ pentru locuitorii oraşului R\cari,
zona blocuri şi nu numai, zon\ care în
prezent se afl\ într-o etap\ de 
modernizare, primul pas fiind aplicarea
unor m\suri tranzitorii pentru colectarea
apelor uzate de la blocuri prin realizarea
unei fose septice, urm\toarele m\suri
fiind acelea de modernizare a zonei prin
amenajarea c\ilor de acces, parc\ri,
spa]ii verzi, locuri de relaxare, amplasare
zona garaje, etc. Toate aceste m\suri au
fost adoptate în strâns\ leg\tur\ cu
implementarea cererii de finan]are pentru 
reabilitarea în prima etap\ a blocurilor A,
B, şi C, m\suri care vor aduce un plus de
confort pentru proprietarii din aceast\
zon\. Dup\ prezentarea avizului favorabil
al comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
în unanimitate.
28. Proiect de hot\râre privind apro-
barea închirierii prin licita]ie public\, a
unor suprafe]e de teren din zona blocuri
R\cari, pentru amplasarea de anexe 
gospod\reşti/garaje auto.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
secretarului general, care arat\ c\ pro-
movarea acestui proiect de hot\râre a
fost necesar\ ca urmare a necesit\]ii
supunerii spre aprobare a raportului de
evaluare pentru închirierea unor suprafe]e
din zona blocurilor A2, A3, A4 pentru
amplasarea de garaje/anexe gospod\reşti,
în urma c\reia va fi promovat\ procedura
de licita]ie public\.

Se mai arata c\ prin derularea proiec-
tului de sistematizare a zonei blocuri, se
vor reloca şi autoriza toate construc]iile
anexa existente, astfel, amplasarea 
acestora va fi efectuat\ numai dup\ 
stabilirea unui amplasament prev\zut în
proiectul zona blocuri (latura vecin\tate
PECO), care vor fi atribuite prin licita]ie
public\ şi pe care se vor amplasa 
construc]ii anex\/garaje pentru care se
vor stabili detalii de arhitectur\ unitare,
conform caietului de sarcini, pentru 
participan]ii la licita]ie.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
în unanimitate.
29. Proiect de hot\râre privind apro-
barea închirierii prin licita]ie public\ a
suprafe]ei de 1255 mp, teren intravilan,
situat\ în oraşul R\cari, sat Colacu, str.
Ioana  Ivan, lot nr. 40, în vederea
desf\şur\rii unor activit\]i comerciale.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
secretarului general care arat\ c\ acest
proiect de hot\râre este promovat ca
urmare a cererii înaintate de c\tre 
domnul Dinu Marian, pentru suprafa]a 
de 1255 mp situate în satul Colacu, str.
Ioana Ivan, nr. 40, pentru care dup\
aprobarea proiectului de hot\râre, se va
ini]ia procedura de licita]ie public\. Dup\
prezentarea avizului favorabil al comisiilor
de specialitate, proiectul de hot\râre este
supus la vot şi este aprobat în unanimi-
tate.

30. Proiect de hot\râre privind
desemnarea primarului oraşului R\cari,
reprezentant al UAT Oraşul R\cari în
cadrul Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitara “Reabilitarea colect\rii,
transportului, depozitarii, prelucr\rii
deşeurilor solide în jude]ul Dâmbovi]a”.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
secretarului general, care arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat,
având în vedere atribu]iile delegate de
c\tre primarul oraşului R\cari privind
reprezentarea în cadrul Asocia]iilor de
Dezvoltare în care oraşul R\cari este
membru, proiect de hot\râre prin care se
va desemna reprezentantul oraşului
R\cari în cadrul Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitara “Reabilitarea colect\rii,
depozitarii, prelucr\rii deşeurilor solide în
jude]ul Dâmbovi]a” şi în cadrul
Comitetului Director. 

Având în vedere cele de mai sus,
precum şi atribu]iile în acest domeniu,
delegate în anul 2017, domnului Popa
Aurelian - Consilier al Primarului oraşului
R\cari, numit în func]ia de Prefect al
jude]ului Dâmbovi]a începând cu data de
16.12.2019, este ini]iat proiectul de
hot\râre privind desemnarea Primarului
oraşului R\cari ca reprezentant de drept
al U.A.T. Oraşul R\cari în cadrul Asocia]iei
de Dezvoltare Intercomunitara
“Reabilitarea colect\rii, depozitarii, prelu-
cr\rii deşeurilor solide în jude]ul
Dâmbovi]a” şi în cadrul Comitetului
Director.  Dup\ prezentarea avizului favor-
abil al comisiilor de specialitate, proiectul
de hot\râre este supus la vot şi este
aprobat în unanimitate.
31. Proiect de hot\râre privind
desemnarea primarului oraşului R\cari,
reprezentant al U.A.T. Oraşul R\cari în
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitara
“Ap\ Dâmbovi]a.”

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
secretarului general, care arata c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat,
având în vedere atribu]iile delegate de
c\tre primarul oraşului R\cari privind
reprezentarea în cadrul Asocia]iilor de
Dezvoltare în care oraşul R\cari este
membru, proiect de hot\râre prin care se
va desemna reprezentantul oraşului
R\cari în cadrul Asocia]ia de Dezvoltare
Intercomunitara “Ap\ Dâmbovi]a.”

Având în vedere cele de mai sus, 
precum şi atribu]iile în acest domeniu,
delegate în anul 2017, domnului Popa
Aurelian - Consilier al Primarului oraşului
R\cari, numit în func]ia de Prefect al
jude]ului Dâmbovi]a începând cu data de
16.12.2019, este ini]iat proiectul de
hot\râre privind desemnarea Primarului
oraşului R\cari ca reprezentant de drept
al U.A.T. Oraşul R\cari în cadrul Asocia]ia
de Dezvoltare Intercomunitara “Apa
Dâmbovi]a”.

Dup\ prezentarea avizului favorabil
al comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
în unanimitate.
32. Proiect de hot\râre privind stabilirea
modalit\]ii de gestiune a serviciilor de
utilit\]i publice la nivelul oraşului R\cari,
respectiv serviciul de iluminat public.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
secretarului general, care arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat, 
pentru organizarea serviciului de iuminat
public, care se  organizeaz\ [i
func]ioneaz\ în conformitate cu

respectarea principiilor stabilite de Legea
51/2006 a serviciilor comunitare de
utilit\]i publice,  republicat\ cu
modific\rile [i complet\rile ulterioare.     

Acest act normativ, prevede c\,
gestiunea serviciilor de utilit\]i publice se
organizeaz\ şi se realizeaz\ în
urm\toarele modalit\]i: a) gestiune
direct\; b) gestiune delegat\. Analizând
argumentele prezentate în Studiul de
oportunitate întocmit de c\tre autoritatea
executiv\, avantajele [i dezavantajele
celor dou\ modalit\]i de gestiune direct\
[i gestiune delegat\ a Serviciul de ilumi-
nat public, se identifica oportunitatea de
a organiza aceast\ activitate prin
gestiunea delegat\ a Serviciul iluminat
public, c\tre un operator, ca fiind cea mai 
avantajoas\ form\ aleas\, atât din punct
de vedere tehnic cât [i economico- finan-
ciar.      

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este 
aprobat în unanimitate.
33. Proiect de hot\râre privind stabilirea
modalit\]ii de gestiune a serviciilor de
utilit\]i publice la nivelul oraşului R\cari,
respectiv serviciul de salubrizare.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
secretarului general, care arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat, 
pentru organizarea Serviciul de Deratizare,
Dezinsec]ie şi Dezinsec]ie, care se orga-
nizeaz\ [i func]ioneaz\ în conformitate cu
respectarea principiilor stabilite de Legea
51/2006 a serviciilor comunitare de
utilit\]i publice, republicat\ cu
modific\rile [i complet\rile ulterioare.
Acest act normativ, prevede c\, gestiunea
serviciilor de utilit\]i publice se orga-
nizeaz\ şi se realizeaz\ în urm\toarele
modalit\]i: a) gestiune direct\; b)
gestiune delegat\. Analizând argumentele
prezentate în Studiul de oportunitate
întocmit de c\tre autoritatea executiv\,
avantajele [i dezavantajele celor dou\
modalit\]i de gestiune direct\ [i gestiune
delegat\ a Serviciul de Deratizare,
Dezinsec]ie şi Dezinsec]ie, se identific\
oportunitatea de a organiza aceast\ 
activitate prin gestiunea delegat\ a
Serviciul de Deratizare, Dezinsec]ie şi
Dezinsec]ie, c\tre un operator, ca fiind
cea mai avantajoas\ form\ aleas\, atât
din punct de vedere tehnic cât [i eco-
nomico-financiar.      

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
în unanimitate. 
34. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Regulamentului de organizare şi
func]ionare a Bibliotecii “Ion Ghica”
R\cari, pe anul 2020.

Preşedintele de şedin]\ da cuvântul
doamnei bibliotecar, care prezint\ în 
sinteza Regulamentul de organizare şi
func]ionare a Bibliotecii “Ion Ghica”
R\cari, pe anul 2020. Dup\ prezentarea
avizului favorabil al comisiilor de 
specialitate, proiectul de hot\râre este
supus la vot şi este aprobat în unanimi-
tate. 
35. Proiect de hot\râre privind apro-
barea programului de activit\]i socio-cul-
turale, pe anul 2020.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ c\ este
necesar a fi aprobate unele modific\ri
atât privind data desf\şur\rii, cât şi supli-

mentarea unor ac]iuni înscrise în progra-
mul de activit\]i anuale, desf\şurate de
c\tre autoritatea local\. Fa]\ de cele
prezentate, se propune Consiliului Local
al oraşului R|CARI adoptarea proiectului
de hot\râre privind aprobarea Programului
de activit\]i socio-culturale, pe anul
2020, identificat astfel:
- 15 ianuarie - S\rb\torirea marelui poet
na]ional, Mihai Eminescu;
- 24 ianuarie - Ziua Unirii;
- 30 ianuarie - S\rb\torirea celui mai
mare dramaturg român [i jurnalist, I.L Caragiale 
- 1-8 martie – Ziua Femeii;
- 1 mai – Ziua Muncii;
- 9 Mai -  Ziua Europei;
- 17 mai - Ziua Familiei "Cea mai fru-
moas\ gospod\rie";
- 22 mai 2020 - Ziua Eroilor - ~n\l]area
Domnului;
- 23-24 mai 2020 - "Fiii [i fiicele satelor
Colacu, S\bie[ti, B\l\ne[ti [i St\ne[ti"
- 30-31 mai  2020 - "Ziua ghimp\]enilor";
- 1 iunie – Ziua copilului;
- 26 iunie – Ziua Drapelului;
- 15-16 August - Zilele ora[ului  R\cari;
- 1 octombrie - Ziua vârstnicilor;
- 25 octombrie - Ziua Armatei;
- 1 Decembrie - Ziua Na]ional\ a României;
- 16-20 decembrie - Vizita lui Mo[ Cr\ciun;
- 22 decembrie - Ziua eroului martir sit.
Barbu Petre Marian;
- Organizare ^n fiecare lun\ a concursului
sportiv  “Cupa Niculae Dumitru” la fotbal;
- Anual  - organizam periodic ac]iuni de
ecologizare a împrejurimilor oraşului
R\cari prin proiectul “Adopt\ un  km!;
- Lunar  - Distribuim felicit\ri pentru zilele
de onomastic\,  pentru zilele de na[tere
[i s\rb\tori legale pentru to]i locuitorii
ora[ului R\cari.
- Lunar - Distribuire ziarului local: Ziarul
prim\riei R\cari.
36. Diverse.
La punctul diverse au fost discutate 
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 07.02.2020

(urmare din pagina 10)

SECRETAR GENERAL,  
jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com
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Lucr\ri de gospod\rire ^n

localit\]i

Cel mai așteptat proiect integrat de modernizare a infra-
structurii locale  - prinde contur

Finan]area  a dou\  proiecte  pe AXA 13 : Proiect integrat de
regenerare urban\, zona SUD, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a,  în valoare  de  24.559.402, 06 lei şi Proiect inte-

grat de regenerare urban\, zona NORD, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a, în valoare  de  24.799.102, 39  de lei

Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a
lucreaz\! Lucreaz\ la pode]e pe
strada Republicii! Am solicitat 
continuarea acestor lucr\ri [i in
Colacu [i S\bie[ti, unde s-a execu-
tat lucrarea de asfaltare f\r\
pode]e! S\ avem spor!
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Nicolae Grigorescu s-a n\scut la 3
februarie 1863 în c\tunul Udreşti,
comuna Colanu, jude]ul Dâmbovi]a,
ca fiu al lui Grigore [i Maria, n\scut\
Ciupagea, fiind o personalitate
proeminent\ în peisajul cultural
târgoviştean, dar care a fost cunos-
cut de contemporani ca preotul N.
Gr. Aram\. Studiile primare le-a f\cut
la Şcoala primar\ nr. 1 de b\ie]i din
Târgovişte (1870-1876), avându-l ca
înv\]\tor pe B. B. Sec\reanu, c\ruia
avea s\-i p\streze mai târziu o fru-
moas\ amintire. În perioada anilor
1876-1880 şi-a continuat studiile la
Seminarul Central din Bucureşti,
unde este clasificat al 5-lea din 70
de absolven]i, întorcându-se ulterior
la Târgovişte, unde a lucrat ca 
suplinitor şi preot supranumerar la
biserica Sfânta Vineri. 

La revenirea în cetatea de scaun
a }\rii Române[ti, pe când avea doar
17 ani, se c\s\tore[te cu Elisabeta
(Sevasti]a) Piloiu de 16 ani, fiind
cununa]i la 19 august 1880 de c\tre
tat\l scriitorului Ioan Alexandru
Br\tescu Voine[ti. Au avut împreun\
14 copii, dintre acestia  r\mânând în
via]\ numai 5, adic\ 4 fete şi un
b\iat: Irina, Alexandrina, Victoria,
Vasile [i Elena, c\s\torit\ cu preotul
profesor Ioan Ştefan Popescu –
Simuleasa, parohul bisericii Sfântul
Niculae Simuleasa. La data de 27
august 1881 a fost hirotonisit ca
preot de c\tre P.S.S. Arhiereu
Inocen]iu Moise Ploieşteanu, slujind
ca preot supranumerar la biserica
Geartoglu, iar începând din august
1882, devine ,,preot paroh al
Bisericii Sfânta Vineri”  din
Târgovi[te, unde a p\storit 59 de ani
pân\ la sfârşitul vie]ii sale (6 august
1941). 

Aici, de-a lungul timpului a
reparat din mijloace proprii biserica,
f\cându-i un clopot, deoarece în tim-
pul ocupa]iei germane dintre anii
1916-1918, nem]ii furaser\ clopotul
[i tabla de aram\ care învelea biseri-
ca [i, de asemenea, preotul a scris
pisania l\ca[ului de cult.

Îşi schimb\ numele în ARAM| la
23 septembrie 1890, publicat în
Monitorul Oficial, ca urmare a unei
porecle purtate la Seminarul Central,
porecl\ dat\ de colegii şi profesorii
s\i pe motiv c\ era brunet, creol şi
fiind bun la lec]ii, în special la
matematic\, i se spunea: „eşti tare
ca arama, ar\miule!”.  Ca institutor,
N. Gr. Aram\ a func]ionat la şcolile
din mahalalele oraşului (Oboru-Vechi,
Suseni, Sârbi), unde a predat limba
român\. Observând necesit\]ile
înv\]\mântului târgovi[tean [i mai

ales greut\]ile întâmpinate în
desf\[urarea activit\]ii didactice,
N.G.Aram\ împreun\ cu Augustin
Gra]ian [i sprijini]i de revizorul şcolar
Constantin Alessandrescu, a publicat
în 1897 la Târgovişte un manual ce
cuprindea dou\ p\r]i, denumit 
sugestiv „Pov\]uitor la abecedar”.
Ulterior avea s\ fie apreciat atât 
pentru activitatea sa didactic\, cât [i
pentru contribu]ia adus\ la 
dezvoltarea înv\]\mântului
dâmbovi]ean [i nu numai, de c\tre
revizorii şcolari Dimitrie P.
Condur\]eanu şi Constantin
Alessandrescu.

N.Gr. Aram\ a fost mentorul mai
multor societ\]i economice [i b\nci
din ]ar\: director al B\ncii Federale
„Buciumul Moldovei” din F\lticeni,
membru în Comitetul diriguitor al
Societ\]ii Economice Financiare
„Matei Basarab” din Târgovi[te,
membru al B\ncii „P\storul” din
Lucieni, secretar contabil [i cenzor al
Societ\]ii Filantropice Dâmbovi]a
(1900), membru al Societ\]ii
Filantropice din Târgovişte (înfiin]at\
în 1885), fondator şi preşedinte al
B\ncii Populare „Gr\dina” (1906),
cenzor al Societ\]ii Caritatea
(înfiin]at\ în 1888), cenzor al
Societ\]ii Cooperative „Vulturul”.

În 1901, cu ocazia Congresului
înv\]\torilor care a avut loc la
Târgovişte, a publicat un mic ghid al
oraşului pe care l-a d\ruit tuturor
participan]ilor. Completat şi
îmbun\t\]it, ghidul turistic al ora[ului
Târgovi[te este publicat în 1911, sub
titlul:  Ghid. Târgovişte în trecut şi
ast\zi. Mici explica]ii documentare şi
legendare asupra monumentelor ei,
Târgovişte, Tipografia Dâmbovi]a,
lucrarea con]inând 15 pagini în care
este prezentat ora[ul Târgovi[te şi
monumentele sale: Mitropolia,

Bisericile Stelea, Geartoglu, Curtea
Domneasc\, Sfânta Vineri,
M\n\stirea Dealu. Ghidul era dedicat
„bunilor mei colegi, înv\]\toare şi
înv\]\tori români care au participat la
al VIII-lea Congres”, desf\şurat la
Bucureşti în zilele de 20-24 august
1911 şi reveneau în str\vechea
reşedin]\ de scaun.

Datorit\ harului de care a dat
dovad\ pentru îndeplinirea misiunii
lui de preot, Sfânta Mitropolie îl
numeşte în semn de recunoştin]\ pe
N.Gr. Aram\, la 15 iunie 1915 prin
Înaltul Decret Regal 1614/1915, în
func]ia de protoereu al jude]ului
Dâmbovi]a. Din aceast\ postur\, a
urm\rit cu aten]ie via]a cultural\ a
oraşului, iar din proprie ini]iativ\ şi cu
sprijinul marelui savant, istoricul
Nicolae Iorga, al c\rui colaborator a
fost, demareaz\ o lucrare unic\ în
România: “Reconstituirea istoricului
tuturor monumentelor istorice ale
jude]ului Dâmbovi]a de pe toate
inscrip]iile bisericilor, monastirilor,
schiturilor, capelelor şi a altor
inscrip]ii cu scrieri vechi”.
Concomitent cu aceast\ oper\
istoric\, preotul N.Gr. Aram\ a lucrat
şi a tip\rit o hart\ în culori a
jude]ului Dâmbovi]a cu toate 
parohiile şi indica]iunile familiilor şi
sufletelor acestor parohii.

Dup\ anul 1918, deşi revine în
func]ia de revizor şcolar, N. Gr.
Aram\, în profundele transform\ri
prin care trecea oraşul Târgovişte,
institutorul şi preotul de alt\dat\
p\rea a fi uitat. Cu toate acestea,
„r\mâne pân\ în ultimii ani ai vie]ii
(moare la 6 august 1941) plin de
vigoare, cu o ]inut\ impozant\, 
dominatoare, sigur pe sine, ca unul
ce-şi f\cuse pe deplin datoria şi care
vreme de mai bine de 20 de ani 

fusese cea mai reprezentativ\ figur\
de institutor şi animator spiritual din
jude]ul Dâmbovi]a”. În ziua înmor-
mânt\rii, sicriul cu corpul neînsufle]it
este purtat pe bra]e de cei mai
apropia]i prieteni, fra]i preo]i şi dus
la carul funebru tras de 6 cai îndo-
lia]i. Iau parte pe lâng\ rude, un
mare sobor de preo]i din jude] şi de
prin Ardeal, personalit\]i oficiale ale
jude]ului, prefectul de atunci,
colonelul Florian (nepot), reprezen-
tan]i ai Ministerului Cultelor şi
Instruc]iunii Publice, precum şi
reprezentan]i ai Casei Centrale a
B\ncilor Populare. Cortegiul porneşte
în sunetul fanfarei militare a
Regimentului 22 Infanterie
Dâmbovi]a ce execut\ marşul fune-
bru de Chopin, spre Cimitirul Central
din Târgovi[te.

Pentru activitatea sa, Nicolae Gr.
Aram\ a primit urm\toarele ordine si
medalii:
– Serviciul Credincios, Clasa I – Înalt
Decret Regal 7602/9 mai 1902,
semnat Regele Carol I
– R\splata Muncii Pentru
Înv\]\mânt, Clasa a II a – Înalt
Decret Regal 453 / 11 mai 1902,
semnat Regele Carol I;

– Medalia Jubiliar\ Carol I – Decret
Regal 5384/28 decembrie 1905,
semnat Regele Carol I;
– R\splata Muncii Pentru Biseric\,
Clasa I – Decret Regal 3283/13
august 1905, semnat Regele Carol I;

– R\splata Muncii Pentru
Înv\]\mânt, Clasa I – Decret Regal
6233/8 martie 1926, semnat Regele
Ferdinand I;

– Coroana României în grad de Ofi]er
– Decret Regal 5799/30 decembrie
1922, semnat regele Ferdinand I.

TABLETA DE VINERI – Cornel M|RCULESCU –
Nicolae Grigorescu Aram\ (1863-1941), 
o personalitate marcant\ a spiritualit\]ii dâmbovi]ene
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Asocia]ia Tineri pentru Europa de Mâine
[i Liceul Teoretic “Ion Ghica”, atelier de
lucru la R\cari

Schimburile de experienta sunt oportuni-
tati de neratat pentru tinerii care doresc
s\ se dezvolte din punct de vedere per-
sonal [i profesional. Proiectul Erasmus +
NEET – Not in Education, Employment or
Training – A Challenge for Europe le ofer\
elevilor din mediile defavorizate ale
jude]ului Dâmbovi]a ocazia de a c\l\tori

^n ]\ri precum Marea Britanie, Suedia
sau Finlanda. Acolo ei ^[i pot dezvolt\
abilitatea de a comunica ^ntr-o limba
str\in\, capacitatea de a se integra 
^ntr-un mediu intercultural [i pot afla
multe lucruri despre cultura statelor pe
care le viziteaz\.
O astfel de activitate va avea loc [i ^n
jude]ul Dâmbovi]a ^n perioada 3-7 
februarie 2020. Institu]iile implicate ^n
proiectul men]ionat vor primi vizita unor
grupuri de elevi [i profesori din Suedia,
Finlanda [i Marea Britanie. Intrucât vor
avea loc o serie de activit\]i dedicate
copiilor [i tinerilor ^n pericol de a deveni
ni[te „victime” ale fenomenului NEETs,
echipa de proiect va preg\]i minu]ios
toate evenimentele care se vor desf\[ura
^n prezenta vizitatorilor.
~n acest sens, Asocia]ia Tineri pentru
Europa de Mâine [i Liceul “Ion Ghica”
R\cari au desf\[urat ^n data de 17

ianuarie 2020 primul atelier de lucru
destinat organiz\rii ac]iunilor din perioada
urm\toare. Astfel, elevii care vor
reprezenta Liceul “Ion Ghica” ^n cadrul
schimbului de experien]\ din Dâmbovi]a
[i la nivel interna]ional au participat la o
sesiune de instruire pe teme precum
comunicare ^ntr-o limba str\in\ [i ^n
mediu intercultural, cum ne integr\m ^ntr-
un grup nou [i altele.
Pe lâng\ tinerii din grupul ]int\, la 
activitate au participat [i al]i elevi intere-
sa]i de tematica expus\. Cu to]ii [i-au
exprimat dorin]a de a ^nv\]a mai multe ^n
cadrul altor sesiuni similare. Ei vor avea
ocazia de a-[i completa cuno[tin]ele ^n
cadrul atelierelor care vor urma.

Sursa - Asociatia “Tineri pentru Europa
de Mâine”

Cine-i n\scut în ianuarie…

B\trânii de la C\minul
pentru Persoane Vârstnice
Ghergani au primit vizita
reprezentan]ilor Prim\riei
R\cari împreun\ cu preo]i [i
cadre didactice [i elevi de la
Liceul Teoretic „Ion Ghica”
R\cari, care i-au s\rb\torit pe
cei care s-au n\scut în luna
ianuarie.

Dup\ o mic\ slujb\ 
religioas\ [i tradi]ionalul 
„La mul]i ani”, corul liceului a
cântat câteva cântece, care au
trezit emo]ie în ochii [i sufletul
s\rb\tori]ilor, dar [i ai celorlal]i
asista]i.

În discursurile lor, primarul
localitatii, Marius Carave]eanu, [i
directorul liceului, Mitru
Alexandru, au subliniat cât
este de important s\ nu-i
uit\m, s\ ar\t\m respect [i

pre]uire pentru cei mai în
vârst\ decât noi (p\rin]i [i
bunici, bolnavi sau nu... ce
mai conteaz\..., vorba lui
Adrian P\unescu – „Coco[a]i,
cocârja]i, într-un
ritm infernal,/ Te
întreab\ de [tii pe
vre-un [ef de 
spital./ Nu-i a[a
c\ te-apuc\ o
mil\ de tot,/ Mai
cu seam\ de fap-
tul c\ ei nu mai
pot?/ C\ povar\ îi
sim]i [i ei [tiu c\-i
a[a/ [i se uit\ la
tine ca [i când 
te-ar ruga...”).

Via]a tr\it\ de
fiecare în parte
poate fi subiect
de carte sau de

film [i, cu siguran]\, au multe
amintiri care pot fi împ\rt\[ite
[i celorlal]i [i din care, fiecare
dintre noi, putem înv\]a multe
lucruri.

A consemnat, 
prof. Aurica Alionte

Bunicu]ele [i bunicii s\rb\tori]i de ziua lor la CAMS Ghergani
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Aproape 1.000 de monede spaniole,
poloneze, turce[ti [i române[ti,

descoperite în Racari

Aproape 1.000 de monede din perioada anilor
1500-1600 au fost descoperite de c\ut\tori amatori în
ora[ul R\cari şi au fost predate autorit\]ilor, informeaz\
IPJ Dâmbovi]a.

„În aceast\ diminea]\, poli]iştii din cadrul
Serviciului de Investiga]ii Criminale, înso]i]i de un crimi-
nali[t şi de 2 arheologi de la Complexul Muzeal «Curtea
Domneasc\» din Târgovi[te, au acordat sprijin
reprezentan]ilor Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\,
Culte şi Patrimoniu Cultural Dâmbovi]a pentru a intra în
posesia a peste 980 de monede, descoperite de un
b\rbat din Bucure[ti, împreun\ cu mai multe persoane,
în urma unor activit\]i de detec]ie şi s\pare a solului
pe raza localit\]ii S\bieşti”, a anun]at, luni, IPJ
Dâmbovi]a. 

”În ceea ce priveşte locul unde au fost g\site aces-
te monede metalice, pân\ în prezent, s-a stabilit c\ 
acesta nu face parte din categoria siturilor 
arheologice”, au mai transmis autorit\]ile.
Sursa citat\ a precizat c\, din primele verific\ri, mon-
edele dateaz\ din perioada 1500-1600 d. Ch şi ar fi
de origine spaniol\, româneasc\, poloneza şi turc\.
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CUPA NICULAE DUMITRU
EDI}IA “DRAGOBETE”

Sala de sport a ora[ului R\cari a
g\zduit duminic\, 23.02.2020, una
dintre cele mai spectaculoase edi]ii
de pân\ acum. 

La ^ndemnul organizatorilor [i cu
acordul tuturor echipelor partici-
pante, competi]ia s-a desf\[urat ^ntr-
o atmosfer\ de mare s\rb\toare.

Cele patru echipe participante:
Ghergani, Mavrodin, Colacu [i
S\bie[ti au practicat un fotbal spec-
taculos cu multe faze de poart\ [i
goluri care mai de care mai fru-
moase.

Dup\ epuizarea celor patru ore
de fotbal, echipa cartierului Colacu s-
a desprins ^n câ[tig\toare, acu-
mulând cele mai multe puncte.
Clasament final:
1. Colacu
2. Ghergani
3. Mavrodin
4. S\bie[ti

Premiile acordate ast\zi sunt
urm\toarele:
Locul 1: Cupa, minge, o invita]ie la
film [i cin\ la Taverna Sârbului.
Cel mai bun juc\tor: Ni]\ Cristian
Golgeter: Nita Cristian
Fair-play: Manolache Ionu]

Mul]umim organizatorilor,
echipelor participante [i tuturor
iubitorilor sportului rege prezen]i
ast\zi ^n sala de sport a ora[ului.

Dorin]a organizatorilor prin vocea
primarului [i a mea personal este
aceea  ca orice tân\r care are aptitu-
dini [i aplecare spre un sport [i ^l
face cu mare pl\cere, s\-l ^ncuraj\m
[i s\-i fim al\turi. Astfel, el poate
deveni un om mai puternic, echili-
brat, responsabil [i cu o mai mare
^ncredere ^n sine.

Dorinel Logof\tu.
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Este o afec]iune la fel de frecvent ^ntâlnit\ ca [i diabetul zaharat
sau astmul. Aproximativ 4% din populatia general\ sufer\ de aceast\
boal\. 

Cel mai frecvent tip de Sindrom de Apnee ^n somn este cel
obstructiv, adica ^n timpul somnului se ^nchide gâtul [i aerul nu mai
are pe unde s\ p\trunda ^n organism, ceea ce duce la sc\derea
nivelului de oxigen.

Care sunt simptomele bolii?
Pacien]ii acuz\ sfor\it, ^ntreruperi ale respira]iei ^n timpul somnu-

lui (apnei) semnalate de membrii familiei, somn ^ntrerupt, merg des la
toalet\ pe timpul nop]ii (de 3-4 ori), se trezesc obosi]i, acuz\ durere
de cap diminea]a [i somnolen]\ pe timpul zilei.

Cine face SAS?
Unul dintre cei mai importan]i factori de risc este greutatea 

corporal\. Statisticile arat\ ca aproximativ 60% din pacien]ii cu SAS
sunt supraponderali sau obezi. 

Al]i factori care contribuie la apari]ia bolii sunt: sexul - barba]ii au
un risc mai mare, anatomia gâtului, a fetei, factori hormonali

(menopauza), fumatul, consumul de alcool, factori genetici (rude de
gradul I cu SAS), vârsta (riscul cre[te odat\ cu ^naintarea ^n vârst\).

Ce consecin]e poate avea SAS dac\ nu este tratat?
Sindromul de Apnee ^n somn afecteaz\ calitatea vie]ii - pacientul

acuz\ oboseal\, somnolen]\ pe timpul zilei, deficit de aten]ie, de 
concentrare, tulbur\ri de memorie, iritabilitate, anxietate.

De asemenea poate s\ duc\ la apari]ia unor afec]iuni 
grave- hipertensiune arterial\, diabet zaharat, infarct miocardic, 
tulbur\ri ale ritmului cardiac, accident vascular cerebral, disfunc]ii 
sexuale [i chiar moarte ^n somn. 

Sindromul de apnee ^n somn are implica]ii [i ^n plan social - din
cauza somnolen]ei diurne marcate, cre[te semnificativ riscul de acci-
dente casnice, la locul de munc\, accidente rutiere. 

Ce m\suri ar trebui s\ ia o persoan\ care prezint\ simp-
tomele de mai sus? Cum se trateaz\ afec]iunea?

~n primul rând este important s\ se adreseze unui medic 
somnolog/pneumolog. Urm\toarea etap\ - pacientul va dormi o
noapte cu un aparat special care va monitoriza somnul. Ulterior,
medicul va analiza inregistrarea [i va stabili diagnosticul. ~n general,
investiga]ia se efectueaz\ la domiciliul pacientului. 

Boala se trateaz\ cu un alt aparat cu care pacientul trebuie s\
doarm\ ^n fiecare noapte [i care ac]ioneaz\ ca o atel\ pneumatica,
adic\ prin intermediul unei m\[ti care se monteaz\ la nivelul nasului,
acest aparat insufl\ aer cu presiune pozitiv\ ^n c\ile aeriene,
men]inându-le deschise ^n timpul somnului. 

Este de asemenea important ca pacien]ii s\-[i corecteze factorii
de risc - s\ sl\beasc\, s\ evite consumul de alcool, tutun [i s\ trateze
condi]iile medicale care contribuie la apari]ia bolii (exemplu: afec]iuni
ORL care blocheaz\ nasul [i gâtul).

Dr.  Stanca Alina - Medic primar pneumolog, competen]\ somnologie-
Hyperclinica Medlife Grivi]a, Bucure[ti

Ce este Sindromul de Apnee 
in somn(SAS)?
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Au trecut 30 de ani de la
Revolu]ia din 1989. 

Ghimp\]enii  îşi plâng  eroul  
martir, sublocotenentul  Barbu Petre
Marian, fost para[utist în Armata
Român\ la Boteni.  

Duminic\, 22 decembrie 2019,
Prim\ria [i Consiliul Local  R\cari,
ghimp\]eni   [i mul]i invita]i de
seam\, au adus un pios omagiu
eroului  martir, sublocotenentul
Barbu Petre Marian, fost para[utist în
Armata Român\ la Boteni, prin orga-
nizarea unui  ceremonial religios [i
depuneri de coroane de flori la
Monumentul eroilor ghimp\]eni.
Barbu Petre Marian s-a n\scut la
Ghimpa]i, oraşul R\cari, la
29.06.1969, într-o familie de oameni
simpli. În 1989, s-a încorporat la 
unitatea militar\ din Boteni,paraşutist.

În timpul Revolu]iei din 1989, a
fost chemat la unitatea militar\ din
Boteni de unde a plecat şi a fost 
trimis la TVR, în misiune de lupt\ îns\
eroul martir a c\zut pentru libertate,
adev\r şi dreptate.

Ca de fiecare  dat\, atât prof.

univ. dr. Iordan Gheorghe B\rbulescu
cât şi  primarul Marius Carave]eanu
au transmis un gând celor  prezen]i . 
Nu au lipsit momentele emo]ionante,
recital de poezie.

Vremea destul de frumoas\,  a
fost prielnic\  pentru ghimp\]enii
care au purtat tricolorul de 100 de
metri prin tot satul Ghimpa]i  pân\ în
Cartierul Tinerilor, la  P\durea
Paraşutiştilor  unde a fost plantat,
anul trecut,  pe 22 decembrie, un
platan în memoria sublocotenentului
Barbu Petre Marian.   S-a ]inut  o
scurt\ rug\ciune la Troi]a
Paraşutiştilor  şi au fost depuse
coroane de flori. 

Generalul de brigad\ (r.) Marius
Dumitru Cr\ciun, devenit cet\]ean al
Ghimpa]iului, a adresat un gând celor
prezen]i. 

Şi al]i camarazi au luat cuvântul,
dep\nând  amintiri. La  final, cu to]ii
au socializat şi au împ\rt\şit gânduri
şi emo]ii.

La 30 de ani de la Revoluția din 1989,
ghimpăţenii şi-au comemorat eroul

Barbu Petre Marian
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Ziua Culturii Na]ionale, la 170
de ani de la naşterea lui 

Mihai Eminescu

Zi extrem de important\ pentru 
literatura român\ [i nu numai. Ast\zi,
15  ianuarie 2020, se împlinesc 170 de
ani de la na[terea lui Mihai Eminescu
şi totodat\ este marcat\  şi Ziua Culturii
Na]ionale.

Poetul na]ional a marcat profund 
literatura autohton\ cu opera sa 
fabuloas\.

Unele dintre citatele lui Eminescu
au d\inuit pân\ ast\zi. Sala de festivit\]i
a Liceului Teoretic „Ion Ghica” R\cari a
fost  gazda  unui eveniment  cu totul şi
cu totul deosebit ,dedicate Zilei Culturii
Na]ionale şi anivers\rii celor  170 de ani

de la na[terea lui Mihai Eminescu.
A fost o atmosfer\ plin\ de emo]ie

[i sensibilitate [i, mai ales, de
recuno[tin]\ pentru marele geniu de la a
c\rui na[tere s-au împlinit 170 de ani.
Oficiile  de gazd\  au fost f\cute  de
prof. Alexandru  Mitru, directorul Liceului
Teoretic ”Ion Ghica” R\cari. Nu a lipsit
de la eveniment, edilul oraşului R\cari,
Marius Carave]eanu.

Tema  evenimentului: „ Mai este
Eminescu la mod\?”, „Mai este cultura
la mod\?” Prin tot ceea ce au preg\tit
elevii Liceului Teoretic „Ion Ghica” R\cari
au demonstrat c\ valoarea adev\rat\ nu

se perimeaz\, iar numele oamenilor de
cultur\ care au jucat un rol important în
afirmarea noastr\ ca popor nu pot fi
uitate [i nu sunt uitate.
Au fost premia]i şi  elevii care s-au
remarcat prin talentul lor literar în cadrul
concursului de proz\ scurt\ „{i tu po]i
scrie!”, organizat la nivel na]ional.

În fiecare an, la 15 ianuarie este
marcat\ Ziua Culturii Na]ionale, data
fiind aleas\ în semn de omagiu fa]\ de
poetul na]ional al românilor, Mihai
Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie
1889).  
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Se ^ncheie o s\pt\mân\ ^n care 95 de elevi
[i 17 profesori din structurile Liceului Teoretic
Racari, care s-au implicat ^n activit\]ile
desf\[urate cu ocazia Zilei culturii române [i a
Micii Uniri, au primit cadou de la Prim\ria
ora[ului o excursie la Bucure[ti. Mar]i, elevii de
la {coala Gimnazial\ Ghergani au vizionat un film
adaptat vârstei lor "Regatul de gheta 2". 

Miercuri, elevii de liceu au asistat la o lec]ie
de istorie, filmul " 1917- moarte [i speran]a".
Joi, o alt\ lec]ie de istorie, o istorie pe care nu o
putem uita, chiar dac\ ne aduce aminte de o
perioad\ trist\ din viata acestui popor, vizitarea
Casei Ceau[escu. Seara s-a ^ncheiat ^ntr-o
atmosfer\ vesel\, stârnit\ de hohotele de râs de
la piesa de teatru "Pre[ul" de la Teatrul Na]ional. 

nr. 82, 2020

Mica Unire, s\rb\torit\ la Liceul Teoretic 
„Ion Ghica” R\cari. Elevii, profesorii, 

administra]ia local\ şi comunitatea s-au
prins în Hora Unirii

161 de ani au trecut de la momentul
cunoscut în istorie sub denumirea de Mica
Unire.

Ziua de 24 ianuarie a r\mas în istoria
românilor ca data la care s-a înf\ptuit Unirea
Principatelor Române, în anul 1859, la foarte
scurt timp dup\ numirea lui Alexandru Ioan
Cuza ca domn al Moldovei [i }\rii Române[ti.
Evenimentul a fost marcat  cum se cuvine  şi
la R\cari de c\tre elevii [i cadrele didactice
de la Liceul Teoretic „Ion Ghica” R\cari 
printr-o serie de manifest\ri [i activit\]i. De la
eveniment  nu au lipsit reprezentan]ii 
administra]iei locale, primarul  oraşului
R\cari, Marius Carave]eanu, consilierii locali,

preo]ii şi simpli  cet\]eni.  
Partea [tiin]ific\ a s\rb\torii a fost

reprezentat\ de un simpozion pe tema Micii
Uniri sustinut\ de elevii liceului îndruma]i  de
cadrele didactice. În deschiderea programului
festiv, a adresat un gând, directorul liceului,
prof. Alexandru Mitru. Discu]iile au avut în
vedere mai multe momente [i aspecte ale
evenimentului istoric, [i ale perioadei de
domnie a lui Al. I. Cuza.

Actul de la 24 ianuarie 1859 a reprezen-
tat unul din primele momente de solidaritate
ale românilor

Edilul oraşului R\cari, Marius
Carave]eanu  a adresat câteva gânduri  prin
care s\ sublinieze atât importan]a evenimen-
tului cât [i leg\tura strâns\ dintre [coal\ si
comunitatea local\, precum [i pl\cerea cu
care vine întotdeauna în mijlocul elevilor [i
cadrelor didactice.

Ori de câte ori  are prilejul, edilul Marius
Carave]eanu  vorbeşte despre nevoia de
cunoa[tere a istoriei  şi subliniaz\   faptul c\
un neam care nu-[i cunoa[te istoria este ca
un copil care nu-[i cunoa[te p\rintele.

Punctul culminant al s\rb\torii a fost
marea Hor\ a Unirii pe care elevii împreun\
cu cadrele didactice şi  administra]ia  local\
au format-o în  curtea liceului.

Efortul celor de la  R\cari  s-a aliniat
spuselor marelui istoric N. Iorga: “Pentru a
tr\i o via]\ ce ]i-a fost d\ruit\ e[ti dator s\ o
meri]i ca om [i ca neam în fiecare clip\.”

Elevii  r\spl\ti]i pentru munca lor
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1. 137/13.06.2019 – S.C. CHEMICAL AGRO
S.R.L – MAVRODIN T.68 P.6/1 – CONSTRUIRE
SILOZURI SI SETIE DE PROCESARE CEREALE SI
PLANTE 
2. 138/14.06.2019 – JANGU ALEXANDRU
DUMITRU – GHIMPATI STRADA PODUL DE CIMENT
NR. 4 -– CONSTRUIRE LOCUINTA+PARTER 
3. 139/20.06.2019 – ANGHEL LARENTIU PETRE –
RACARI STR. ANA IPATESCU NR.45 – CONSTRU-
IRE ANEXA GOSPODAREASCA
4. 140/21.06.2019 – BOANU ERMIA MARIUS –
MAVRODIN STR. CIMPULUI  NR.248B – CON-
STRUIRE LOCUINTA + PARTER SI ANEXA (GARAJ)
5. 141/26.06.2019 – CARAVETEANU MARIUS
FLORIN -  GHERGANI STR. DJ 711 A T.61/6 P.3 –
INSTRAINARE 
6. 142/28.06.2019 – DUTA FLORIAN – RACARI
STR.ANA IPATESCU NR.69 – CONSTRUIRE ANEXA
(MAGAZIE)
7. 143/28.06.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD
S.A. (PENTRU DUMAN ION) – RACARI STR. POSTEI
NR. 7A – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
8. 144/28.06.2019 – S.C. MEGA CONSTRUCT
METAL S.R.L – GHERGANI STR. ION GHICA NR.
240A – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE 
9. 145/01.07.2019 – ALBEI GHEORGHE – RACRI
STR. IORGU DUMITRESCU NR. 7 – SCHIMBARE
DESTINATIE 
10. 146/03.07.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD
S.A. ( PENTRU BAGHI ALEXANDRU GABRIEL ) –
MAVRODIN STR. I.L. CARAGIALE NR. 19 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA 
11. 147/03.07.2019 – POP EUGENIA DANIELA –
RACARI STR. BOANGA NR.58 – DESFINTARE
LOCUINTA P.
12. 148/08.07.2019 – S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
(PENTRU DINCA MARIA) – RACARI STR. GATERU-
LUI NR. 3 – BRANSAMENT GAZE 
13. 149/08.07.2019  - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. (PENTRU GHEORGICEANU NICUSOR) GHIM-
PATI STR. DAMAROAIA NR. 91 – BRANSAMENT
GAZE 
14. 150/08.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
(PENTRU BADICA VASILE MIHAI)  - GHIMPATI STR.
A.I. CUZA NR. 58 – BRANSAMENT GAZE 
15. 151/08.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU ION DUMITRU RELU ) -  RACARI STR.
N.P.RACAREANU NR. 4 – BRANSAMENT GAZE 
16. 152/08.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
–  (PENTRU STAN NICOLAE) – COLACU STR. BIS-
ERICII NR. 191 – BRANSAMENT GAZE 
17. 153/08.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
(PENTRU TANASE VASILE MUGUREL ) – GHIMPATI
STR.  A.I.CUZA NR. 205 – BRANSAMENT GAZE 
18. 154/08.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
(PENTRU DUMAN ION ) – RACARI STR. POSTEI
NR.7A – BRANSAMENT GAZE 
19. 155/11.07.2019 – S.C. MATEI CONF.GRUP
S.R.L – GHERGANI STR. INDUSTIILOR NR. 251 –
CONSTRUIRE SI UTILARE UNITATE DE PRUDUCTIE
PENTRU FABRICA DE ******
20. 156/12.07.2019 -  FLOREA FLORIN – RACARI
STR. ALEEA CU TECARI NR. 24 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M, GARAJ SI IMPREJUMIRE 
21. 157/15.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
(PENTRU IORACHE GHEORGHE ) – RACARI STR.
REPUBLICII NR.24 – BRANSAMENT GAZE 
22. 158/15.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU CARALIU NICOLAE ) – MAVRODIN STR.
SOS – COLACU NR. 130 – BRANSAMENT GAZE 
23. 159/15.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU IONITA NICOLETA ) – COLACU STR.
BUJORULUI NR. 460 – BRANSAMENT GAZE 
24. 160/15.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A.(PENTRU IVAN GHEORGHE )  - COLACU  STR.
FANTANII NR.430 – BRANSAMENT GAZE 
25. 161/15.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU POPESCU ION) – BALANESTI – STR.
MIHAI VITEAZU NR. 36 – BRANSAMENT GAZE 
26. 162/15.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
(PENTRU BUTANRIU GHEORGHE ) – SABIESTI STR.
BUGECI NR. 22 – BRANSAMENT GAZE 
27. 163/15.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU MIHAI NICOLAE ) -  COLACU STR. BIS-
ERICII NR.123 – BRANSAMENT GAZE 
28. 164/18.07.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD

S.A. ( PENTRU SOLO EX-IM S.R.L ) – RACARI STR.
ANA IPATESCU NR. 188 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA TIPOGRAFIE 
29. 165/18.07.2019 – S.C. SOLO EX-IM S.R.L –
RACRI STR. ANA IPATESCU NR. 188 – ALIMENTA-
RE CU ENERGIE ELECTRICA TIPOGRAFIE – INSTA-
LATIA DE UTILIZARE 
30. 166/22.07.2019 -  CARAVETEANU AMELIA
ALINA AGROMAR INGEX I.F. – MAVRODIN STR. I.L
CARAGIALE NR. 336 – INSTRAINARE 
31. 167/23.07.2019 – IOUNESS AMAL VANESSA
– STANESTI STR. C.BRANCOVEANU NR. 80 – IN
FORMARE 
32. 168/25.07.2019 – S.C. MATEI CONF. GRN
S.R.L – MAVRODIN STR. SOS.COLACU – IN FOR-
MARE 
33. 169/25.07.2019 – SINSU GABRIELA -
GHIMPATI STR. B.P.MARIAN NR. 223A – CON-
STRUIRE LOCITA +P 
34. 170/29.07.2019 – NITA NICOLETA , NITA
MARIN  - BALANST STR. MIHAI VITEAZU NR. 46A
– CONSTRUIRE LOCUINTA P+M  
35. 171/ 29.07.2019  - TOMA DUMITRU -
RACARI STR. REPUBLICII NR. 50 – DEZMEM-
BRARE 
36. 172/29.07.2019  -  NICULAE IULUCA –
STANESTI STR. C.BRANCOVEANU NR. 108 – CON-
STRUIRE LOCUINTA + P
37. 173/29.07.2019 – GHEORGHE ANDREI –
RACARI STR. ANA IPATESCU NR. 128 – SCHIM-
BARE DESTINATIE 
38. 174/29.07.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD
S.A. ( PENTRU S.C EURO MEGA S.R.L ) – GHER-
GANI STR. ION GHICA NR. 240B – RACORD LA
RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUITIE 
39. 175/29.07.2019 – SC. EURO MEGA S.R.L –
GHERGANI STR. ION GHICA NR.240B – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA DE
CONSUM PERMANENT HALA DEPOZITARE 
40. 176/30.07.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD
S.A. ( PENTRU MIHAI ROXANA ) – RACARI STR.
N.P. RACAREANU  NR. 1  -  ALIMENTARE CU
ENRGIE  ELECTRICA LOCUINTA 
41. 177/30.07.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU PREDA NICULAE ) – RACARI STR.
RUBLICII NR. 1 -  BRANSAMENT GAZE
42. 178/30.07.2019 -  DALIRE STEFAN –
COLACU STR. ST.CEL MARE NR. 497 -
INSTRAINARE 
43. 179/02.08.2019 – ALEXANDRU ADRIAN –
RACARI STR. T.VLADIMIRESCU NR. 74 -  CNSTRU-
IRE LOCUINTA P+M 
44. 180/02.08.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU SAFTA GABRIEL CRISTIAN ) – SABIESTI
STR. BUCEGI NR. 63 -  BRANSAMENT GAZE 
45. 181/ 02.08.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU MARACINEANU MARIAN BOGDAN )
-  SABIESTI STR. BRADULUI NR. 147 -  BANSA-
MENT GAZE 
46. 182/02.08.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU PARAJAN AURELIANA ) – RACARI STR.
ANA IPATESCU NR. 6 – BRANSAMENT GAZE
47. 183/02.08.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU SIRBU GABRIELA ) -  GHIMPATI STR.
B.P MARIAN  NR. 223A – BRANSAMENT GAZE 
48. 184/06.08.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD
S.A  ( PENTU DUMITRESCU STAN ) – RACARI
STR. MANGOLIEI NR. 27 - ALIMENTARE CU
ENRGIE ELECTRICA LOCUINTA 
49. 185/06.08.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU PARCUL INDUSTRIAL RACARI ) – RACARI
STR. FABRICA DE ZAHAR NR. 3 – INSTRAINARE 
50. 186/20.08.2019  - TINCU NICULINA – GHER-
GANI STR. PROF. I.MINA ORAS NR. 332 – CON-
STRUIRE LOCUINTA 
51. 187/23.08.2019 – MOSTENITORI IRIMIA
AURICA – RACARI STR. FABRICA DE ZAHAR NR. 3
– INSTRAINARE 
52. 188/26.08.2019 – DRAGOI IULIANA ,
DRAGOI DUMITRU – COLACU STR. IZLAZULUI NR.
503 -  CONSTRUIRE LOCUINTA + P  
53. 189/26.08.2019 – VASILE LIVIA MARIA ,
VASILE TRAIAN  - GHERGANI STR. UNIRII NR.
280A – CONSTRUIRE LOCUINTA + P  
54. 190/28.08.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU GHEORGHICEANU MARIA ) – COLACU
STR. BISERICII  NR. 145 – BRANSAMENT GAZE 
55. 191/28.08.2019 –  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A.  ( PENTRU TUDORACHE VALENTIN NICOLAE )
– GHERGANI STR. ION GHICA  NR. 169 –
BRANSAMENT GAZE
56. 192/28.08.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU GLAVAN GEORGE CATALIN ) – RACARI
STR. BOANGA NR. 41 -  BRANSAMENT GAZE 
57. 193/29.08.2019  - FERMA EVEI DIN NATURA
– SABIESTI  STR. BUCEGI NR. 25 -  AMPALSARE
CONTAINER 
58. 194/02.09.2019 – TURCEA ADRIAN MIHAI –
MAVRODIN STR. SALCAMULUI – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M 
59. 195/02.09.2019 -  TUDORACHE IONEL –
RACARI STR. IORGU DUMITRESCU NR. 151 –
CONSTRUIRE LOCUINTA P 

60. 196/02.09.2019 -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU FERMA EVEI DIN NATURA ) – SABI-
ESTI STR. BUCEGI NR. 25 -  BRANSAMENT GAZE 
61. 197/03.02.2019   -  PARCHETUL DE LANGA
TRIBUNALUL DAMBOVITA -  RACARI STR. ANA
IPATESCU NR.  25 – LUCRARI DE REABILITARE
IMOBIL EXISTENT 
62. 198/05.09.2019 S.C. GLOBAL LAND INVEST
– RACARI STR. MESTECENILOR -  P.U.Z. – INTRO-
DUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELA CA FUNC-
TIUNE DE LOCUIRE 
63. 199/05.09.2019 – BURCEA LOREDANA –
RACARI STR. FABRICA DE ZAHAR NR. 3 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M 
64. 200/05.09.2019  - ARINEANU ADRIANA –
RACARI STR. ALEEA POMPIERILOR – REPARATII
ANEXA ( MAGAZIE )
65. 201/06.09.2019  -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A.  ( PENTRU TESCULA RADU IOANA ) – SABI-
ESTI STR. BUCEGI NR. 111 -  BRANSAMENT GAZE 
66. 202/06.09.2019  -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU LUCA DOBRE DOREL ) -  GHER-
GANI STR. PROF. IRINA OROS NR. 317 -
BRANSAMENT GAZE 
67. 203/06.09.2019 -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU BLANDU ENE EMIL ) – RACARI
STR. REPUBLICII NR. 101 – BRANSAMENT GAZE 
68. 204/06.09.2019  -  U.A.T. RACARI – GHER-
GANI - DEZMEMBRARE
69. 205/10.09.2019 -   S.C. ENGIE ROMANIA
S.A.( PENTRU BURTAN ELENA) -  GHIMPATI STR.
A.I.CUZA NR. 69 – BRANSAMENT GAZE 
70. 206/10.09.2019  -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU STANCULEA GHEORGHE )  -
GHIMPATI STR. DAMAROAIA NR.  87 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. BRANSAMENT GAZE 
71. 207/11.09.2019  -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU ALBEI MARIAN ) – GHERGANI STR.
ION GHICA NR. 213 -  BRANSAMENT GAZE  
72. 208/16.09.2019 – IONITA MARIANA –
STANESTI STR. C.BRANCOVEANU NR. 121 – DES-
FINTARE LOCUINTA+ANEXA 
73. 209/16.09.2019  -  SC. EURO MEGA S.R.L –
GHERGANI STR. IONJ GHICA NR. 240B  -  A;IME-
NATRE CU ENERGIE ELECTRICA A LOCULUI DE
CONSUM PERMANENT HALA+BIROURI 
74. 210/16.09.2019  - SDEE. MUNTENIA NORD
S.C EURO MEGA S.R.L)  -  GHERGANI STR. ION
GHICA NR. 240B – RACORDARE LA RETEAUA
ELECTRICA DE DISTRINUTIE LOC DE CONSUM
PERMANENT 
75. 211/17.09.2019 -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU TATU MARIUS ) -  RACARI STR.
IORG DUMITRESCU NR. 93A – BRANSAMENT
GAZE 
76. 212/17.09.2019  -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU STANICA MUGURL ION ) -  RACARI
STR.  ILFOVAT NR. 7A -  BRANSMENT GAZE  
77. 213/17.09.2019  -  S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU MARIN NICOLAE ) – GHIMPATI STR.
VALEA COLENTINEI NR. 214 – BRANSAMENT
GAZE  
78. 214/ 17.09.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. ( PENTRU CONSTANTINESU CONSTANTIN ) –
RACARI STR. ANA IPATESCU NR. 19  -  BRANSA-
MENT GAZE  
79. 215/17.09.2019  - LOGOFATU POMPILIU –
GHERGANI STR. ION GHICA NR. 219 - CONSTRU-
IRE IMPREJMUIRE 
80. 216/18.09.2019 -  STFANESCU ADRIAN -
RACARI STR. MAGNOLIEI 1-3 – ALIPIRE 
81. 217/19.09.2019 -  GRIGORE ION , GRIGORE
MARIA – GHERGANI STR. ION GHICA NR. 168 -
CONSTRUIRE IMPREJUMIRE 
82. 218/19.09.2019 – BANU NICOLAE – GHIM-
PATI STR. LOT NR. 30 -  CONSTRUIE LOCUINTA
P+1E
83. 219/20.09.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
( PENTRU CHITULESCU ONICA ) -  RACARI STR.
T.VLADIMIRESCU NR. 3 -  BRANSAMENT GAZE 
84. 220/25.09.2019  -  RADU GHEORGHITA –
STANESTI STR. C.BRANCOVEANU NR.119 -
DEZMEMBRARE 
85. 221/25.09.2019 -  SC. AS. WORK CON-
STRUCTION S.R.L – RACARI T.48 P.423, P .423/1
– DEZMEMBRARE SI VANZARE 
86. 222/08.10.2019 – SC. ASDECOR ASTEKNIK
ENGINEERING S.R.L – GHIMPATI STR. B.P. MARIAN
NR.257 -  CONSTRUIRE GARAJ
87. 223/ 08.10.2019  -  ALEXANDRU ADRIAN –
RACARI STR. T. VLADIMIRESCU NR. 74  -  ALI-
MENTARE C ENERGIE ELECTRICA  LOCUINTA 
88. 224/10.10.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD
S.A. ( PENTRU DOBRE IOANA BEATRICE  ) –
COLACU STR. TINERETULUI NR. 40 -  ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTICA LOCUINTA 
89. 225/ 14.10.2019 – PAROHIA STANESTI –
STANESTI STRADA. C.BRANCOVEANU – CONSTRU-
IRE CASA PAROHIALA 
90. 226/14.10.2019 – SC. ENERGIE ROMANIA
S.A  ( PENTRU DINCA IOANA ) – RACARI STR.
IORGU DUMITRESCU NR. 57 -  BRANSAMENT GAZE 
91. 227/14.10.2019 – SC. ENERGIE ROMANIA

S.A ( PENTRU MB. ROTRADE S.R.L ) – RACARI
STR. REPUBLICII NR. 114B – BRANSAMENT GAZE  
92. 228/15.10.2019 – SERBANESCU MIHAIL –
STANESTI STR. C.BRANCOVEANU NR. 73A – CON-
STRUIRE LOCUINTE 
93. 229/16.10.2019 – VOINA ANTON – GHER-
GANI T64/2 P8,9 – ALIPIRE 
94. 230/16.10.2019 – DUTA FLORIAN – RACARI
STR. ANA IPATESCU  NR. 69 – SCHIMBARE DES-
TINATIE 
95. 231/16.10.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
S.A ( PENTRU MAICAN FLORIN )  - COLACU STR.
TINERETULUI NR. 29 -  ALIMENTARE CU ENERGI
ELECTRICA LOCUINTE 
96. 232/ 24.10.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
S.A ( PENTRU ALEXANDRU ADRIAN ) -  RACARI
STR. T.VLADIMIRESCU NR.74 – ALIMENATRE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTE 
97. 233/25.10.2019  - SC. ENERGIE ROMANIA
S.A ( PENTRU ALEXANDRU GHEORGHE ) –
COLACU STR. HELESTEULUI NR. 212  - BRANSA-
MENT GAZE 
98. 234/25.10.2019 – MOCANU VALENTIN
CLAUDIU – GHIMPATI STR. PODUL DE CIMENT
NR.5 – CONSTRUIRE LOCUINTE P+M SI IMPREJ-
MUIRE 
99. 235/25.10.2019 – ASOCIATIA DOMENIULUI
GHICA GHRGANI – GHERGANI STR. ION GHICA
NR. 205 – RESTAURARE MONUMENT ISTORIC
100. 236/28.10.2019 - CARAVETEANU AMELIA
ALINA AGROMAR IMPEX I.F  - MAVRODIN STR. I.L
CARGIALE NR. 336 – INSTRAINARE 
101. 237/ 28.10.2019 – ALBEI GHEORGHE -
INTREPRINDERE INDIVIDUALA – RACARI STR.
IORGU DUMITRESCU NR. 7 – SCHIMBARE DESTI-
NATIE 
102. 238/30.10.2019 – IFTIMOAIE DANIELA –
MAVRODIN T.31/P.199/2 – INSTRAINARE 
103. 239/30.10.2019 – SC. ECO DISTRIBUTION
S.R.L  - RACARI STR. ANA IPATESCU NR. 199 –
INFORMARE 
104. 240/30.10.2019 – SC EURO MEGA S.R.L  -
GHERGANI STR. IN GHICA NR. 240B – SCHIM-
BARE DESTINATIE
105. 241/04.11.2019 - SC. ENERGIE ROMANIA
S.A  ( PENTRU OANCEA RODICA) – RACARI STR.
ILFOVAT NR. 16B – BRANSAMENT GAZE 
106. 242/04.11.2019 - SC. ENERGIE ROMANIA
S.A ( PENTRU STAN NICOLAE ) – STANESTI STR.
C.BRANCOVEANU NR. 130 – BRANSAMENT GAZE 
107. 243/04.11.2019 – SDEE MUNTENIA NOR
S.A ( PENTRU TEBU GHEORGHE ) – RACARI STR.
IORGU DUMITRESCU NR 7 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA VULCANIZARE SI SPALATORIE
AUTO 
108. 244/04.11.2019 – MINCU MARIA –
COLACU STR. COLENTINEI NR. 370 – DEFINTARE
LOC P SI ANEXA 
109. 245/04.11.2019 – LADIE CONSTANTIN –
RACARI STR. ANA IPATESCU NR. 175 – CONSTRU-
IRE LOCUINTE P+M 
110. 246/05.11.2019 – PARPALA SIMONA –
GHIMPATI STR. PODUL DE CIMENT NR. 1 -  CON-
STRURE LOCUINTE P+M 
111. 247/06.11.2019 – PAROHIA STANESTI –
STANESTI  STR. C.BRANCOVEANU NR. 15 -  CON-
STRUIRE CASA PAROHIALA 
112. 248/07.11.2019 – STEFAN MIRCE –
RACARI STR. IORGU DUMITRESCU  NR. 73  -
CONSTRUIRE LOCUINTA P 
113. 249/08.11.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
S.A ( PENTRU PLETEA RICA) – GHIMPATI STR. B.P
MARIAN  NR. 281A – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA 
114. 250/08.11.2019 - SC. ENERGIE ROMANIA
S.A ( PENTRU SOLO ET-IN S.R.L ) – RACARI STR.
ANA IPATESCU NR. 188 – BRANSAMENT GAZE
115. 251/11.11.2019 – PARCUL INDUSTRIAL
RACARI – RACARI STR. FABRICA DE ZAHAR NR.
10  - SPOR DE PUTERE DEPZOITARE HALA SI
PRODUCTIE 
116. 252/11.11.2019 – ISTRATE RADU GABRIEL
-  RACARI STR. ALEEA CU TECARI NR. 6 – CON-
STRUIRE LOCINTA P+M SI IMPREJMUIRE
117. 253/12.11.2019 – SDEE. MUNTENIA NORD
S.A  ( PENTRU FIRE PROTECTION ENGINEERING
S.R.L ) – RACARI STR. FABRICA DE ZAHAR NR. 8A
– ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOC TEM-
PORAR O.S
118. 254/12.11.2019 – FIRE PROTECTION ENGI-
NEERING S.R.L – RACARI STR. FABRICA DE
ZAHAR NR. 8A – ALIMENTARE CU ENERGIE ELEC-
TRICA FABRICA SI SISTEME VENTILATIE -INSTA-
LATIE DE UTILIZARE 
119. 255/12.11.2019 – SERBAN ADRIAN –
GHIMPATI STR.  DAMAROAIA NR. 149 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P 
120. 256/13.11.2019 – SDEE MUNTENIA NORD
S.A  ( PENTRU DUMITRU IONUT) – RACARI STR.
PODUL BARBIERULUI NR. 5 – ALIMENATRE CU
ENRGIE ELECTRICA A LOCUINTEI 

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
Tel: 0766.345.320

nr. 82, 2020

Lista certificatelor de urbanism
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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
1. TRANDAFIR VASILE = 64 ANI
2, MITROI MARIAN- GHEORGHE = 44 ANI
3. MITROI IRINA = 71 ANI
GHERGANI
1. PREDA IOANA = 82 ANI
2. SUTA ELENA = 69 ANI
MAVRODIN
1. GRIGORE ELENA = 78 ANI
2. IORDACHE DANIEL - 43 ANI
3. CRISTEA NICOLAE - 64 ANI
4. IVAN LIXANDRU = 65 ANI
COLACU
1. VASILE ILEANA = 88 ANI
2. MOCANU MARIN = 73 ANI
3. SAFTA ANICA = 88 ANI
SABIESTI
ENE MARIA = 88 ANI
BALANESTI
DINU IULIAN = 54 ANI
BUCURESTI
DINESCU IOAN = 91 ANI
CHITILA
MICLESCU MILIANA  = 58 ANI
VOLUNTARI
DRAGU FLORIEAN = 80 ANI

DECESE

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

ancuta.bucur@yahoo.com

TRANDAFIR REBECA–MARIA
RADUCANU LUCAS –GEORGIAN
ANDREI ANDREEA –GABRIELA
STANCIU ADELINA EMA –MARIA
TRANDAFIR RARES-STEFAN
PARCALABU PATRIC-STEFAN
DINU ANCA–MARIA
MIHAIU ANAIS-IOANA

NA{TERI
CONSTANTIN GIORGIAN cu ALEXANDRA - IONELA 

Un nou ^nceput este ^ntotdeauna un motiv de
s\rb\toare! Fie ca acest nou ^nceput de drum ^n
doi s\ fie un motiv de a v\ ^mp\rt\[i dragostea ^n
fiecare an, fiecare lun\, fiecare zi, fiecare or\,
fiecare clip\...^mpreun\! Cas\ de piatr\!

- CERTIFICAT CONSTATATOR de la
medicul de familie
- CERTIFICAT NA{TERE
- CERTIFICAT C|S|TRORIE
- BULETINUL SAU CARTEA DE
IDENTITATE A DEFUNCTULUI {I A
PERSOANEI CARE DECLAR| DECE-
SUL

- DECESUL SE DECLAR| ~N TER-
MEN DE 3 ZILE (ZIUA ~N CARE A
DECEDAT {I ZIUA CÂND SE ~NREG-
ISTREAZ|)

- ~N CAZUL UNEI MOR}I SUSPECTE
SE ANUN}| MEDICINA LEGAL|,
CERTIFIACTUL CONSTATATOR SE
ELIBEREAZ|
DE SERVICIUL DE MEDICIN|
LEGAL| {I SE VIZEAZ| DE C|TRE
POLI}IE

ACTE NECESARE PENTRU
~NREGISTRAREA UNUI
DECES

Inregistrare na[teri

~n registrele de na[teri se
^nregistreaz\ copilul n\scut viu [i
copilul n\scut mort. Inregistrarea
gemenilor se face prin ^ntocmirea
actului de na[tere, separat, pen-
tru fiecare copil. ~n acela[i caz se
procedeaz\ [i ^n cazul gemenilor
siamezi.

Termenul pentru declararea [i
^nregistrarea na[terii copilului
este de: 30 de zile de la data
na[terii, pentru copilul n\scut viu
[i aflat ^n via]\; 3 zile de la data
na[terii, pentru copilul n\scut
mort;
30 de zile pentru copilul g\sit sau
p\r\sit de mama ^n
maternitate/unit\]i sanitare.

Termenele se socotesc de la
data na[terii [i cuprind atât ziua
na[terii, respectiv a g\sirii, cât [i
ziua ^n care se face declara]ia.

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  03.03.2020  13:26  Page 23



24 nr. 82, 2020

Colectivul redac]ional:

Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar
Prof. Popa Dumitru, viceprimar
Jr. Ene Octaviana, secretar general
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 91

Cel ce st\ sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se
odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice despre
Domnul: „El este locul meu de sc\pare şi cet\]uia
mea, Dumnezeul meu în care m\ încred!” 

Da, El te scap\ de la]ul vân\torului, de cium\ şi
de pustiirile ei.  El te va acoperi cu penele Lui şi te
vei ascunde sub aripile Lui. C\ci scut şi pav\z\ este
credincioşia Lui! 

Nu trebuie s\ te temi nici de groaza din timpul
nop]ii, nici de s\geata care zboar\ ziua,  nici de
ciuma care umbl\ în întuneric, nici de molima care
bântuie ziua-n amiaza mare. 

O mie s\ cad\ al\turi de tine şi zece mii la dreap-
ta ta, dar de tine nu se vor apropia. 

Doar vei privi cu ochii şi vei vedea r\spl\tirea
celor r\i.  Pentru c\ zici: „Domnul este locul meu de
ad\post” şi faci din Cel Preaînalt turnul t\u de
sc\pare,  de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge,
nicio urgie nu se va apropia de cortul t\u.  C\ci El va
porunci îngerilor S\i s\ te p\zeasc\ în toate c\ile
tale;  şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva s\-]i
loveşti piciorul de vreo piatr\.        

Vei p\şi peste lei şi peste n\pârci şi vei c\lca
peste pui de lei şi peste şerpi. „Fiindc\ M\ iubeşte”,
zice Domnul, „de aceea îl voi izb\vi; îl voi ocroti, c\ci
cunoaşte Numele Meu.  

Când M\ va chema, îi voi r\spunde; voi fi cu el în
strâmtorare, îl voi izb\vi şi-l voi prosl\vi.  Îl voi s\tura
cu via]\ lung\ şi-i voi ar\ta mântuirea Mea.”

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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