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DIN SUMAR:

Nu pot debuta ^n presa local\ f\r\ a mul]umi ^n
primul rand aleg\torilor care ast\zi au permis ca acest ziar
s\ apar\, referindu-m\, f\r\ urm\ de ^ndoial\, la cei care
m-au votat [i m-au trimis ^n fotoliul de primar al Ora[ului
R\cari; deasemenea, le multumesc [i celorlal]i aleg\tori
care au avut alt\ op]iune politic\ pentru faptul c\ [i-au
manifestat una din principalele indatoriri, dar [i un drept
ca[tigat cu mare greutate ^n decembrie 1989, asistand la
una din cele mai mari prezen]e la vot din ultimii 20 ani.
Acest lucru m\ oblig\ [i mai mult fa]\ de locuitorii ora[ului
R\cari care au dat dovad\ de un sim] civic rar ^ntalnit.

A[a cum am mai spus-o [i ^n alte ^mprejur\ri, VOI
FI PRIMARUL TUTUROR, f\r\ a ]ine cont de op]iunea
politic\; pentru aceia care au ezitat, am o singur\ dorin]\:
ca ^n scurt timp, s\ regrete faptul c\ nu mi-au acordat
votul la 15 iunie 2008 [i asta prin ceea ce voi realiza ^n
R\cari, ^n viitorul apropiat [i mediu.

Incepand de ast\zi, ^n fiecare 15 ale lunii, cu spri-
jinul Consiliului Local R\cari [i cu ^ng\duin]a dum-
neavostr\, acest ziar va transmite cele mai noi informa]ii
despre activitatea prim\riei [i a consiliului local; ve]i afla ^n
timp util ce hot\rari s-au adoptat, ce s-a discutat ^n [edin]a
de consiliu, propunerile pentru sedin]ele urm\toare;
deasemenea, ve]i fi pu[i la curent cu nout\]ile legislative
^n domeniul administrativ [i nu numai; vom publica liste cu
documentele necesare pentru ob]inerea diferitelor autor-
iza]ii, informa]ii medicale, despre activitatea Poli]iei R\cari,
despre [coli [i multe altele.

Vom publica programul de deplasare al
func]ionarilor prim\riei în satele orasului, vom populariza
realiz\rile bune din economie, înv\]\mant, cultur\ [i
sport, vom veni cu articole pe teme medicale, vom critica
actele reprobabile, care din p\cate se mai întampl\ în
ora[ dar vom încuraja pe cele laudabile.

Considerand c\ unul din mijloacele de comunicare
[i colaborare dintre noi to]i este [i acest ziar, v\ invit cu
aceast\ ocazie s\ particip\m împreun\ la realizarea lui, pe
care îl vrem AL NOSTRU, scris de noi to]i [i mai ales, pen-
tru noi to]i.

{i pentru c\ am spus c\ vrem s\ fie un ziar "al
nostru", vom fixa în fiecare sat cutii po[tale, doar pentru
sugestii sau teme pe care sa le dezbatem în ziarul nostru.
Dorim prin acest ziar sa facem înc\ un pas, spre desfi-
in]area grani]elor incorecte dintre prim\rie [i locuitorii
ora[ului.

Prim\ria nu este a primarului [i a func]ionarilor de
acolo, ci a oamenilor, a tuturor oamenilor din ora[.
Prim\ria face leg\tura dintre institu]ii ale statului [i ofi-
cialita]i pe deoparte [i locuitorii ora[ului, pe de alt\ parte,
întocme[te proiecte de dezvoltare a comunit\]ii, acce

seaz\ fonduri, vegheaz\ asupra respect\rii legii, lupt\
pentru bun\starea ora[ului, implicit a oamenilor s\i.

Revenind la titlul din acest num\r pot spune c\
acesta este obiectivul principal al activit\]ii mele ca pri-
mar dar [i ca cet\]ean al acestui ora[.

Cu siguran]\ c\ nu peste noapte, ca ^n basmele cu
Harap Alb, se poate realiza acest lucru; este nevoie de timp
[i r\bdare din partea tuturor .

Mai mult decat atat , este nevoie de o echip\ , sau
dac\-mi este permis, de o familie pentru a realiza ce ne-
am propus cu to]ii - un ora[ european - sun\ frumos,
nu-i a[a?; ce-i drept, este vorba de o familie numeroas\,
de circa 8.000 de membri, dar unde-s mul]i, puterea
cre[te. Nu cred c\ exist\ locuitor al R\cariului s\ nu-[i
doresc\ ca localitaea sa, s\ arate ca ^n occident.

Principalele obiective propuse ^n primul mandat
sunt expuse separat; spun pricipalele, pentru c\ ele sunt
mai multe [i vor fi v\zute direct ^n teren; unele nu pot fi
realizate f\r\ sprijinul dumneavostr\, f\r\ aportul fiec\ruia
dintre noi; dar nu e suficient s\ ne dorim acest lucru , atata
timp cat vegeta]ia din fa]a locuin]ei noastre face imposibil
accesul ^n curte; sau diversele materiale abandonate pe
domeniul public - m\ refer aici la gr\mezile de piatr\ prin
care au crescut m\ce[ii - ce fac imposibil traficul pe tro-
tuar (acolo unde mai exist\!) ca [i pode]ele ^nfundate care
la cea mai mic\ ploaie fac s\ apar\ inunda]ii.

Am ajuns deci, la “faimoasele” adrese, a[teptate
de unii, dar dezaprobate de al]ii (din fericire, mai pu]ini
decat m\ a[teptam); nu sunt o inven]ie a noului primar; de
cand exist\ civiliza]ie, fiecare proprietar are obliga]ia
moral\ dar [i legal\ s\-[i ^ntre]in\ spa]iul din fa]a gos-
pod\riei, firmei etc. (^n acest num\r public\m extras din
ordonanta 21 /2002 privind gospod\rirea localita]ilor
urbane [i rurale).

(Continuare in pagina 2)
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16 august, ziua de16 august, ziua de
na[tere a p\rinteluina[tere a p\rintelui

spiritual alspiritual al
localit\]ii, Ion Ghica  localit\]ii, Ion Ghica  

(continuare ^n pag.7)(continuare ^n pag.7)
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"Acest ziar se vrea o nou\ punte de"Acest ziar se vrea o nou\ punte de

leg\tur\ ^ntre Prim\ria Ora[ului R\cari [ileg\tur\ ^ntre Prim\ria Ora[ului R\cari [i

dumneavoastr\, locuitori ai acestei urbedumneavoastr\, locuitori ai acestei urbe

^n virtutea procesului de transparen]\ care^n virtutea procesului de transparen]\ care

se dore[te implementat."se dore[te implementat."

Dr. ing.MARIUS CARAVE}EANU
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Aniversare - 50Aniversare - 50
de ani de lade ani de la
infiin]areainfiin]area

Liceului TeoreticLiceului Teoretic
“Ion Ghica”  “Ion Ghica”  

din localitate.        din localitate.        
(continuare ^n pag.6)(continuare ^n pag.6)

Un pas inainte...Un pas inainte...
Prof.E.CraiciuProf.E.Craiciu

(continuare ^n pag(continuare ^n pag 2-32-3))

Lauda ]ie, omuleLauda ]ie, omule
de la catedr\!de la catedr\!
prof. Ion Livedeprof. Ion Livede

(continuare ^n pag.6)(continuare ^n pag.6)

Pledoarie pentruPledoarie pentru
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Ion CiobanuIon Ciobanu
(continuare ^n pag.7)(continuare ^n pag.7)
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(Urmare din pagina 1)

Le mul]umesc celor care au ^n]eles
mesajul meu ^n privin]a gospod\ririi localit\]ii (o
parte mi-au luat-o ^nainte [i s-au achitat antici-
pat de obliga]ia cet\]eneasc\ men]ionat\)  [i le
transmit rug\mintea celor care, din diverse
motive (obiective sau subiective), nu au demarat
acest\ ac]iune, [i ^n acela[i timp le multumesc [i
dumnealor, anticipat, pentru ^n]elegere.

Incepand cu 1 septembrie, la ini]iativa
primarului [i cu acordul consiliului local, se va
acorda un premiu ^n valoare de 200 lei, con-
stand ^n unelte agricole, acelei gospod\rii care
va avea cel mai ^ntre]inut spa]iu din fa]a propri-
et\]ii.

Succes tuturor [i felicit\ri anticipate 
ca[tig\torilor!

In acest\ ac]iune de cur\]enie a ora[ului
este implicat\ foarte mult [i prim\ria care prin
serviciul administrativ [i prin persoanele obligate
de prevederile Legii 416/2001, s\ presteze
activita]i ^n folosul comunit\]ii, ac]ioneaz\ ^n
toate zonele prin strangerea gunoaielor, t\ierea
vegeta]iei, nivelatul terenului, transportul
gunoaielor ^n locuri special amenajate etc.   

Dac\ tot am amintit de beneficiarii Legii
416/2001, privind venitul minim garantat, vreau
s\-i informez, c\, ^ncepand cu luna august, aju-
toarele sociale vor fi suspendate ^n situa]ia ^n
care nu sunt efectuate normele de munc\  ^n
condi]iile prev\zute de lege, pan\ la realizarea
acestora; dac\ ^n termen de trei luni nu se
reglementeaz\ aceast\ situa]ie, dosarele
^ntocmite vor fi anulate.

Afirm acestea cu toata r\spunderea [i
m\ bazez pe faptul c\ nu pot tolera nere-
spectarea legii [i favorizarea unor persoane ^n
detrimentul altora [i mai ales ^ncurajarea nemu-
ncii.

Trebuie s\ facem atat de multe lucruri
încat este imposibil s\ le realiz\m, dac\ nu
exista o colaborare definitiv\ [i permanent\
între to]i locuitorii ora[ului, indiferent de func]ie
sau pozi]ie soci\l\.

Totodat\, pentru aceia dintre     dum-
neavoastr\ care doresc s\ investeasc\ în ora[ul
R\cari, v\ recomand s\ privi]i administra]ia
local\, prim\ria [i primarul în mod special, ca pe
un partener pe al c\rui sprijin, în condi]ii legale,
se poate conta în orice moment.

Adoptarea unor m\suri care sa confere
ora[ului R\cari un statut de ora[ cu adev\rat la
standarde europene, reprezint\ o preocupare
permanenta pentru Prim\ria R\cari. În sprijinul
acestei afirmatii, sunt preocup\ri, pentru a
investi în infrastructur\, de exemplu: asfaltarea
drumului DC 43 A R\cari-Ghimpa]i, asfaltarea
drumului Colacu-S\bie[ti, asfaltarea drumurilor
ora[ului, reabilitarea stadionului or\[\nesc dar
[i sprijinirea activit\]ilor sportive [i culturale la
nivelul ora[ului R\cari etc.  Lista nu se opreste
aici , mai sunt [i alte obiective prioritare pe care
le voi aminti  în numerele viitoare ale acestui
ziar.

Toate aceste eforturi vor fi sus]inute
financiar atât din bugetul local, DAR mai ales,
din fondurile europene cu caracter neram-

bursabil ce vor fi atrase, dar [i din fondurile
primite de la administratia Jude]ean\ (Consiliul
Jude]ean).

Mul]umesc colegilor din consiliul local
care au dat dovad\ de maturitate politic\ [i tre-
cand peste orice barier\ doctrinar\, au con-
tribuit la desf\[urarea ^n condi]ii irepro[abile a
primei [edin]e de consiliu, dup\ constituire, de[i
nu au fost pu]ine problemele dezb\tute.

In speran]a c\ tot ce ^ncepe bine se ter-
min\ [i mai bine, le doresc mult succes ^n noul
mandat!

Realizând ziarul local al Prim\riei R\cari,
încerc\m s\ fim mai aproape de cet\]eni, de
problemele [i sugestiile lor,  s\ asigur\m o
transparen]\ total\ a activita]ii noastre [i, nu în
ultimul rând, s\ asigur\m accesul la informa]iile
utile atât pentru cet\]eni cât [i pentru oricine
este interesat s\ cunoasc\ realit\]ile locale din
R\cari.

Dumneavoastr\, stima]i cet\]eni ai
ora[ului R\cari, v\ doresc mult\ s\n\tate, feri-
cire [i s\ auzim numai de bine!

DUMNEZEU  S |  N E  A J U T E  !DUMNEZEU  S |  N E  A J U T E  !

Cand am dec is  s\  fac  po l i t i c\ ,  m i -am urmat  conv ingerea  c\  un  om po l i t i c  adev\ ra t  es te  ace la
care  ca[ t i g\  a leger i .  P\ re r i l e  exp r imate  pe  la  co l ]u r i ,  ^n  d i scu ] i i  de  g rup ,  uneor i  l a  o  ca fea  ^n
p rezen]a  une i  as i s ten ]e  ma i  mu l t  sau  ma i  pu ] in  numeroase,  au  impor tan ]a  lo r,  da r  n -au  g reuta tea
po l i t i c\  a  vo rbe i  cu i va  ca re  a  cas t i ga t ,  pe  numele  sau,  mi i  de  vo tu r i .  Nu judec  dac\ e  b ine  sau e
rau  a[a ,  spun doar  c\  a[a  s tau  luc ru r i l e  ^n t r-o  democra ] ie .  S igu r  c\  ,  ^ n  a leger i ,  po ] i  p ie rde  sau
po] i  câ[ t i ga .  Dac\ p ie r z i ,  t rebu ie  s\  te  reo r ien tez i ,  nu  s\  pers i [ t i .  Dac\ ca[ t i g i ,  a i  da to r ia  mora l\
de  a  pe r s i s t a .  Ce l  c a r e  c a [ t i g \  a r e  d a t o r i a  s \  aduc\  c l a r i t a t e  ^ n  m i j l o cu l  nebu l oa se i .   

Cand a rde  o  cas\ ,  un i i  s imt  nevo ia  s\  fug\ ,  a l ] i i  s imt  nevo ia  s\  sa r\  s\  dea o  man\ de a ju to r.
Ce i  ca re  cand ideaz\  fac  par te  d in  a  doua ca tegor ie .  Spectaco lu l  depr imant  a l  u l t im i lo r  18 an i  d in
loca l i ta tea  noas t r\  a  rec lamat  ^mp l i ca rea  u rgenta .  Aceas t\ ,  pent ru  c\  b ine le  pub l i c  [ i  des t inu l
co lec t i v  sunt  va lo r i  ca re  t rebu ie  s\  in t re  pe  ma in i  bune.  I i  respect  [ i  pe  ce i  ca re  s tau  deopar te .
A[  v rea  [ i  eu .Dar  nu  (ma i )pot !

Primar  Dr.Ing.Marius CaraveteanuPrimar  Dr.Ing.Marius Caraveteanu

CCCC     OOOO     NNNN     FFFF     EEEE     SSSS     IIII     UUUU     NNNN     EEEE

18 iulie 200818 iulie 2008.. O zi normal\ de
lucru pentru  to]i locuitorii ora[ului
R\cari, ^n  care firescul se
^ntov\r\[e[te cu efortul anonim al
locuitorilor care ^[i ^ncep fiecare zi cu
speran]\ de mai bine. In aceast\ zi
este planificat\ [edin]a Consiliului local

R\cari, cadru democratic de dezbatere a proiectelor de
hot\rare care sunt ^n acord cu interesele generale ale
comunit\]ii. Preg\tit\ cu rigurozitate de c\tre Primarul
nou ales, dl. dr. ing. Marius Carave]eanu, consf\tuirea

a fost ^nc\ de la ^nceput deosebit\ prin concepere,
organizare [i prezentare a materialelor ^nscrise ^n
ordinea de zi, ^n num\r de 18 proiecte de hot\rare
care au fost ^nmanate spre studiu  consilierilor ^nainte
cu 5 zile - a[a cum prevede legea. 

Remarc\m participarea interesat\ a tuturor con-
silierilor indiferent de orientarea politic\, de faptul c\
au l\sat ^n urm\ patimile de orice fel, iar campania
electoral\ a r\mas ca un fapt de aducere-aminte, [i
atât.

UUUU nnnn     pppp aaaa ssss ^̂̂̂ nnnn aaaa iiii nnnn tttt eeee .... .... ....

Dr. ing. MARIUS CARAVE}EANUDr. ing. MARIUS CARAVE}EANU
Primar al Ora[ului R\cariPrimar al Ora[ului R\cari
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Dl.  Marin Petre  a deschis lucr\rile [edin]ei [i a condus-o cu tact [i diplo-

ma]ie pan\ la final. Reprezentan]ii Comisiilor de lucru: cea economica, for-

mat\ din : Buia Valentin, Tudor Ion, Dragoi Nicolae, Necula Vasile, T\nase

Mugurel, cea de ^nv\]\mant, s\n\tate, asisten]\ social\, agremant [i cul-

tur\, compus\ din Craiciu Elena, Livede Ion, Ni]\ Vasile, Petre Marin, Niculae

Dumitru, precum [i comisia de administra]ie public\ compus\ din Alexandru

Ion, Gavril\ Valentin, Ilie {tefan, T\nase Mihai, Grigorescu Traian, au sudiat

[i avizat favorabil ^ntr-o ^ntalnire anterioar\ [edin]ei de consiliu, proiectele de

hot\rare.

Dl. Primar a f\cut o expunere de motive pentru fiecare proiect de hot\rare

^n parte. Consilierii au urm\rit cu ^nteres, ^ntr-o atmosfera constructiv\, de

ap\rare a intereselor comunit\]ii, con]inutul acestor proiecte 

care prin vot deschis au fost aprobate ^n unanimitate. Bunele inten]ii,  dorin]a

de a ne pune capacitatea ^n slujba comunit\]ii au fost tr\s\turile dominante

^n lu\rile de cuvant. Atmosfera de seriozitate, de implicare afectiv\ [i efectiv\

a tuturor celor prezen]i, ne d\ speran]\ ca am intrat ^n normalitate, c\ ^n

sfar[it, cei care aprob\ proiectele de hot\rare o fac cu r\spundere [i impli-

care, ca institu]ia Primarului [i-a rec\p\tat prestan]a [i ^n\l]imea moral\ ^n

fa]a concet\]enilor care a[teapt\ - dup\ exprimarea votului de la 15 iunie -

r\bd\tori realizarea proiectelor prezentate. Pentru ei, fiecare zi va curge

monoton sau n\valnic - dar ^ntotdeauna firescul se va ^nso]i cu efortul anon-

im ^n speran]a de mai bine.speran]a de mai bine.

HOT|RARI ALE CONSILIULUI LOCAL R|CARI ADOPTATE
IN {EDIN}A  DIN 18.07.2008 (expl icate)(expl icate)

1.1. Prima hot\rare adoptat\ este cea ^n care s-a apro-
bat Regulamentul de organizare [i func]ionare al Consliliului
local al ora[ului R\cari.
In acest document se arat\ c\ num\rul consilierilor este de
15 , dup\ cum urmeaz\: 7 membri ai PD-L: Valentin
Buia,Elena Craiciu,Nicolae Dumitru, Valentin Gavril\, Traian
Grigorescu ,Ion Livede, Ion Tudor ; 7 membri ai PSD : Ion
Alexandru ,Nicolae Dr\goi , Ilie {tefan, Vasile Necula, Vasile Ni]\ , Marin Petre,
Mihai Adrian T\nase; 1 consilier liberal: Mugurel T\nase . 
Deasemenea , la [edin]ele Consiliului local, particip\ [i 2 delega]i s\te[ti ,ale[i de
popula]ia din satele   S\bie[ti [i B\l\ne[ti [i anume Mihai Iulian [i Vasile Zamfir .
Prima ^ndatoriere a consilierilor este de a-[i servi comunitatea care i-a trimis ^n
acest for deliberativ, de a avea o pozi]ie constructiv\ fa]\ de proiectele prezentate
de primar, s\ asigure corectitudinea deciziilor [i transparen]a acestora. 
Consilierii vor lucra pe comisii, astfel:   

1. Comisia economic\, buget finan]e;
2. Comisia pentru ^nv\]\mant, s\n\tate [i familie, cultur\ [i culte, protec]ie

copii, munc\ [i protec]ie social\, activita]i sportive [i agrement.
3. Comisia pentru administratie publica locala , juridica , apararea linistii si

ordinii publice ,a drepturilor cetatenilor.
Aceste comisii au datoria sa studieze, analizeze si avizeze priectele de hotarare
supuse atentiei de catre Primar .
22. Consilierii au adoptat  [i o hot\rare prin care se stabilesc m\suri pentru
gospod\rirea localit\]ii, pentru men]inerea cur\]eniei, respectarea condi]iilor unui
mediu s\n\tos. Pentru aceast\, fiecare dintre noi are ^ndatorirea de a cur\]a
[an]urile   periodic, de a desfunda pode]ele, [i mai ales de
a preda gunoiul firmei colectoare. Pentru aceia care nu sunt
^nc\ familiariza]i cu aceste ^ndatoriri, s-au aprobat amenzi
dup\ cum urmeaza : 

a) Pentru depozitarea gunoaielor ^n locuri nepermise : 
-pentru persoane fizice 100 lei ;
-pentru persoane juridice 300 lei;

b) Pentru necur\]area [an]urilor [i pode]elor :         
-pentru persoane fizice 100 lei; 
-pentru persoane juridice 300 lei;

c) Pentru depozitarea diverselor materiale pe domeniul public:
-pentru persoane fizice 100 lei ;
-pentru persoane juridice 300 lei;

d) Pentru ne^ntre]inerea cl\dirilor : 
-pentru persoane fizice 100 lei ;
-pentru persoane juridice 500 lei;

Deasemenea  s-a hotar\t ca , ^n cazul ^n care, din diferite motive, nu vor fi
executate lucrarile de cur\]ire, a [an]urilor, pode]ele etc., prim\ria va efectua
aceste lucrari, dar proprietarul va trebui s\ pl\teasc\ contravaloarea acestora.  S-a
aprobat c\ aceste lucr\ri s\ fie pl\tite cu 1 leu/mp pen-
tru cosit spa]iul verde si 5,0 lei ml s\pat san].
3.3. Hotararea prin care prim\ria acord\ premii
cet\]enilor care se remarc\ printr-o gospod\rie frumoas\,
cu aspect ^ngrijit, ^ncepand de la strad\ [i pan\ ^n curte,
a fost adoptat\ ^n unanimitate de c\tre consilieri. Aceste
premii sunt ^n valoare 200 lei (constand ^n unelte agri-
cole), pentru fiecare gospod\rie, din fiecare sat, o sin-
gur\ data pe an. Premiul nu este transmisibil de la localitate la alta. 

Ziarul nostru  a declan[at un concurs pe tema "Cea mai frumoas\ gos-
pod\rie!". 
4.4. Hot\rarea pentru apararea islazurilor din localita]ile componente ale

ora[ului R\cari, care sunt ^n pericol de a fi distruse de c\tre diferite persoane care 

p\trund cu utilaje agricole, cu vehicule [i autovehicule, dis-
trugandu-le vegeta]ia, a fost adoptat\ ^n unanimitate de
c\tre consilieri.

Sunt vizate aici zona amenaj\rilor piscicole din satul
S\bie[ti dar [i celelalte islazuri  unde proprietarii de stupi ^[i
aduc aici caravanele  deranjand oamenii [i  animalele, carora
de drept le sunt destinate aceste suprafe]e.

S-a hotar\t sanc]ionarea celor care nu respect\ destina]ia acestor suprafete,
cu amenzi ^n valoare de 100 lei.
5.5. Urm\toarea hot\rare adoptat\ se refera la
parc\rile pe domeniul public ^n ora[ul R\cari,  ^n zonele;
Judec\toria R\cari, birouri notariale, Parchetul de pe lang\
Judec\toria R\cari, Cabinetele individuale de avocatur\, la
Oficiul Po[tal, la agen]ia BRD, [coala generala, Liceul
Teorectic R\cari, etc. A[ezate de-a-valma pe spatiul verde
sau pe trotuare, acestea ^mpiedic\ circula]ia pietonilor [i degradeaz\ verdea]a care
mai exist\. Pentru a descuraja un astfel de comportament Consiliul local a hot\rat
amendarea acestora cu suma de 100 lei pentru fiecare parcare pe domeniul pub-
lic; un reprezentant al prim\riei va supraveghea stoparea acestui fenomen.
6.6. O alta hot\rare adoptat\ se refer\ la modernizarea drumului DC 43 A,
R\cari-Ghimpa]i. Toat\ lumea [tie c\ drumurile din zona
ora[ului R\cari, sunt pietruite, dar cu ce rezultate? ... praf,
pietroaie, ^ncat nici animalele nu vor s\ le str\bata, trecand pe
lang\ garduri de la pasunat pentru a nu-[i rupe picioarele. Ce
s\ mai vorbim de bicicli[ti sau simplii pietoni! Prim\ria ^mpre-
un\ cu Consiliul Jude]ean vor ^ncepe modernizarea acestor
drumuri, cu drumul dintre R\cari-Ghimpa]i!  Consiliul Jude]ean
Dambovi]a va finan]a lucr\rile, iar noi trebuie s\ asigur\m for]a de munc\ manual\
^n derularea proiectului.
7.7. Tot ^n [edin]a de Consiliu local din 18.07.2008, s-a aprobat [i cump\rarea
apartamentului situat ^n R\cari, Strada Aleea Pompierilor , Bl.A, Sc.1, Et.3, Apt.3
de c\tre actualul chiria[ T\tulescu Nicolae. Hot\rarea a fost luat\ ^n urma cererii
acestuia.
8.8. Se aprob\ deasemenea cererea de scoatere la ^nchiriere a unui spa]iu din
incinta Judec\toriei R\cari, proprietate a Consiliului Local
R\cari. Spatiul este solicitat de Petrea Daniela, reprezentant al
"Cabinetului individual de avocatur\ Petrea D." pentru amena-
jarea de cabinete de avocatur\ ce func]ioneaz\ pe lang\
Judec\toria R\cari.
9.9. Consilierii au aprobat, dandu-[i avizul [i pentru
lucr\rile de amenajare [i extindere solicitate de Judec\toria R\cari.
10.10. O alt\ hot\rare aprobat\ se refer\ la modificarea organigramei Prim\riei
R\cari [i anume suplimentarea acesteia cu noi posturi. Toate posturile se vor
ocupa prin concurs, ^n condi]iile legii, iar structura organigramei poate fi consultat\
la sediul prim\riei.
11.11. Consiliul local a aprobat rectificarea bugetului local ^n urm\ unui act nor-
mativ emis de Guvern,  deoarece sumele stabilite ini]ial pentru a fi cheltuite la
alegeri au fost depa[ite din motive obiective (m\rirea ind-
emniza]iei de la 50 lei /zi la  66 lei/zi pentru membri
birourilor electorale la care se adaug\ [i cheltuielile
ocazionate de desf\[urare a turului 2 ^n alegeri. La aceste
s-au ad\ugat cheltuielile cu hartia de la buletinele de vot,
autocolante, saci etc.; rectificarea de buget s-a impus [i
datorit\ vir\rii contribu]iei de asigur\ri sociale de
s\n\tate pentru persoanele beneficiare de ajutor social. (continuare in pag.4)(continuare in pag.4)
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(continuare din pag.3)(continuare din pag.3)
12.12. La propunerea serviciului administrativ al prim\riei,
Consiliul local a aprobat noile tarife de prest\ri servicii c\tre
populatie, pentru lucr\rile efectuate cu utilajele din dotarea
prim\riei. Datorit\ faptului c\ pre]ul combustibilului a crescut
ca [i cel al pieselor de schimb, s-au stabilit noile tarife, ast-
fel: 

- pentru lucr\ri cu buldoexcavator 120 lei/ora.
- pentru lucr\ri de s\pat sunt 5lei/metru liniar.
- pentru lucr\ri c\tre popula]ie cu tractorul [i remorca: 2 lei/km, 10lei/ora de

sta]ionare;                      
- prest\ri servicii autogreder 1 ora = 150 lei, 1 ora

sta]ionare,  10 lei.
Doritorii se vor adresa cu cerere la Prim\ria R\cari.

13.13. Consiliul local a aprobat [i Regulamentul de organi-
zare [i func]ionare al Poli]iei Comunitare. S-a hot\rat
^nfiin]area Poli]iei Comunitare ^n condi]iile legii, iar angaj\rile
se vor face ]inandu-se cont de  competen]a [i  de profilul moral al aspiran]ilor la
aceste posturi. 
1414. La solicitarea de schimbare a loca]iei Serviciului de
Ambulanta R\cari, Consiliul local a aprobat mutarea acesteia
la fosta remiza PSI, strada T. Vladimirescu, nr.14 R\cari.
Motivele mut\r sunt: condi]iile improprii de lucru atat pentru
personal cat [i pentru autospecialele din dotare. Noua
loca]ie este renovat\ [i igienizat\, urmand a fi amenajate locuri de parcare
acoperite  pentru autospeciale; spa]iile care r\man
libere vor avea alta destina]ie.
15.15. Luandu-se ^n discu]ie cererea de aprobare a
PUZ  local, pentru Paraschiv Alfred Gabriel [i Ghi]ulescu
Ionel Adonis, proprietarii terenului de 29.150 mp ,situat
in T. 61/6 , P. 18-19-20  in satul Ghergani, Consiliul
local ^[i d\ acordul pentru trecerea din categoria extravi-
lan ^n intravilan, ^n vederea amplas\rii unui centru logistic.

16.16. Ca urmare a proiectului de hot\rare ini]iat de primarul ora[ului R\cari,
dr.ing. Marius Carave]eanu,  consiliul local aprob\ ^n unanimitate ca biblioteca
ora[eneasc\ "Ion Ghica" s\ fie mutat\ ^n localul fost Gradini]a R\cari, loca]ie ^n
prezent liber\. Iat\ motivele: accesul este mai u[or atat pentru cet\]eni cat [i pen-
tru elevi, situandu-se ^n aceea[i curte cu {coala General\
R\cari; bransarea la utilita]i electrice, termice, ap\ etc., este
comun\ cu Gradini]a R\cari.

17.17. Pornindu-se de la constatarea ca ^n "Raportul privind
situa]ia economico- financiar\  a Consiliului local, la data de
30.06.2008 ", datoriile Prim\riei R\cari sunt de circa 7- 8 miliarde lei vechi (700-
800.000 RON) consilierii prezen]i au constatat cu preocupare [i ^ngrijorare ca nu
stam, deloc bine. Aceste datorii se ^nregistreaz\ la lucr\rile de pietruire str\zi pen-
tru care trebuia platit\ suma de 518.422,64 lei din care s-au
achitat 230.958,51 lei r\manad datori cu 284.464,13 lei;
pentru iluminatul public (^ntre]inere, repara]ii [i servicii de ilumi-
nat public) exista facturi neachitate din anul 2007 la care se
adaug\ [i cele din 2008, mai pe ^n]eles, din 427.270,03 lei
mai avem de plat\ 344.770,89.

18.18. Ca urmare a solicit\rii d-lui Niculae Dumitru de invali-
dare a mandatului de consilier [i pentru a-i respecta op]iunea de a r\mane salariat
^n cadrul Prim\riei R\cari, Consiliul local a aprobat ^n unanimitate
cererea acestuia.
Totalul de puncte din ordinea de zi a sedintei a fost  de 19 ,
din care v-am prezentat mai sus 18, punctul 19 fiind dedi-
cat discu]iilor pe teme diverse legate de comunitate.

Documente necesare:

- certificat medical constatator al na[terii 
- certificatul de na[tere [i actul de identitate al mamei [i al
declarantului ^n cazul ^n care nu sunt c\s\tori]i dac\ na[terea
nu este declarat\ de mama, 
- certificatul de c\s\torie al p\rin]ilor copilului  - daca sunt
c\s\tori]i
- B.I. p\rin]i; certificat de na[tere p\rin]i,
- declara]ia tat\lui de recunoa[tere a copilului dac\ nu sunt
cas\tori]i p\rin]ii

AAAAcccc tttteeee    nnnneeeecccceeeessssaaaarrrr eeee    ppppeeeennnntttt rrrr uuuu    eeeellll iiii bbbbeeeerrrraaaarrrreeeeaaaa    
cccceeeerrrr tttt iiii ffff iiii ccccaaaattttuuuu llll uuuu iiii     ddddeeee    nnnnaaaa[[[[ tttteeeerrrreeee    

Acte necesare pentru
eliberarea 

certificatului de 
deces

Documente necesare:
- certificatul medical con-
statator al decesului; 
- actul de identitate al
decedatului; 
- livret militar (dupa caz)
-certificat na[tere
- certificat c\s\torie livret
militar - dupa caz

PPPP eeee nnnn tttt rrrr uuuu     ssss cccc hhhh iiii mmmm bbbb aaaa rrrr eeee aaaa     cccc aaaa rrrr ]]]] iiii iiii     dddd eeee     
iiii dddd eeee nnnn tttt iiii tttt aaaa tttt eeee     ssss uuuu nnnn tttt         nnnn eeee cccc eeee ssss aaaa rrrr eeee     uuuu rrrr mmmm \\\\ tttt oooo aaaa rrrr eeee llll eeee     dddd oooo cccc uuuu mmmm eeee nnnn tttt eeee

-  Certificatul de na[tere al soloicitantului ^n original [i copie;
-  Certificatul de c\s\torie ^n original [i copie (numai ^n cazul per-
soanelor c\s\torite);
-  Certificat de deces al so]iei sau so]ului supravie]uitor; (dup\ caz)
-  Certificat na[tere copii - original+copie;
-  Hot\rare de divor] definitiv\ [i irevocabil\ (dup\ caz);
-  Carte de identitate sau actul de identitate ini]ial;
-  Adeverin]a de spa]iu;
-  Timbru fiscal  de 1 leu sau 4 lei. (pierdere [i deteriorare);
-  Tax\ reprezentand contravaloarea c\r]ii de identitate care se achit\
la casieria R\cari (7 lei);

Obliga]iile ceta]enilorObliga]iile ceta]enilor
(extras din ordonanta 21/2002 privind gospod\rirea localit\]ilor urbane [i rurale )(extras din ordonanta 21/2002 privind gospod\rirea localit\]ilor urbane [i rurale )

Art. 10. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante cet\]enilor le revin urm\toarele
obliga]ii: 
a) între]inerea [i cur\]enia locuin]elor pe care le de]in în proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodare[ti, a cur]ilor [i ^mprejmuirilor acestora; 
b) cur\]area fa]adelor locuin]elor [i a altor construc]ii amplasate la frontul str\zii, tencuirea
si zugr\virea periodica a acestora, potrivit m\surilor stabilite de consiliile locale; 
c) finalizarea construc]iilor începute, pe baza autoriza]iilor eliberate de prim\ri, în condi]iile [i
în termenele stabilite de acestea; 
d) repararea [i între]inerea instala]iilor aferente imobilelor; 

e) men]inerea cura]eniei pe trotuare, pe partea carosabil\ a str\zii sau a drumului, pe
por]iunea din dreptul gospod\riei [i a locurilor de parcare pe care le folosesc; 
f) îndep\rtarea z\pezii [i a ghe]ii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau
pe care le folosesc în alte scopuri; 
g) p\strarea cur\]eniei pe arterele de circula]ie, în pie]e, târguri [i oboare, în parcuri, locuri
de joac\ pentru copii [i în alte locuri publice; 
h) respectarea m\surilor stabilite de consiliile locale [i jude]ene pentru asigurarea igienei
publice [i a cura]eniei în localita]i; 
i) depozitarea rezidurilor menajere [i a gunoaielor numai în locurile special amenajate de
autorita]ile administra]iei publice locale; 
j) cur\]area mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. 

(alte extrase vor fi prezentate  in nr.2 al publica]iei)
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Din certificatul de urbanism ve]i [ti ce ave]i voie [i cum pute]i con-
strui. Certificatul con]ine referin]e despre:regimul de ^nal]ime a con-
struc]iei; pozi]ia viitoarei construc]ii (aliniamente fa]\ de strad\, vecini,
etc) cota de ^n\l]ime la corni[a; alocarea maxim\ pentru ProcentuI de
Ocupare - (POT) - calculat ca raport ^ntre aria construit\ [i aria lotului de
teren (uzual, procentul de ocupare a  terenului este de pana la 40% pen-
tru zonele de locuit; 

Valoarea maxim\ pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calcu-
lat\ ca raport ^ntre aria construit\ desf\[urat\ [i aria lotului de teren. 

CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de
Urbanism. Pentru ob]inerea CertificatuI de Urbanism este necesar s\ schi-
ta]i pe o list\ cadastral\ amplasamentul viitor al casei [i s\ o ^nmana]i
biroului de urbanism din Primarie.

CertificatuI de urbanism poate preciza c\ ^n vederea ob]inerii autor-
iza]iei de construc]ie ave]i nevoie de avizele urmatoarelor societ\]i / regii
(unele din ele pot diferi de la o zona la alta):  Oficiul de cadastru - Studiu
pedologic [i Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este ^n
zona agricol\; exploatare retele de ap\, canal - Compania Na]ional\ Apele
Romane; exploatare re]ele electrice - Electrica; exploatare re]ele de gaze
naturale - Distrigaz; salubritate; retele telefonice - Romtelecom; ap\rararea
^mpotriva incendiilor - Pompieri; ; s\n\tatea popula]iei - Direc]ia de
S\n\tate Public\ -SANEPID;   Admininista]ia drumurilor [i podurilor; Poli]ia
- dc terenul se afl\ ^ntr-o zon\ special\; Autoritatea romana de avia]ie - dc
terenul se afl\ ^n proximitatea unui aeroport;  MApN, SRI - dc terenul se afl\
^n proximitatea unui obiectiv militar;  Ministerul culturii [i cultelor - dc terenul
se afl\ pe un sit arheologic sau ^ntr-o zon\ de interes arheologic;  Protec]ia
mediului - Ministerul Apelor [i Protec]iei Mediului;  Observa]ie - avizul
Ministerului apelor [i protec]iei mediului se elibereaz\ ultimul, deoarece
pentru ob]inerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize.

AAAA cccc tttt eeee     nnnn eeee cccc eeee ssss aaaa rrrr eeee     eeee mmmm iiii tttt eeee rrrr iiii iiii             
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- cerere-tip pentru emiterea Certificatului de urbanism completat\ cu
elementele de identificare ale solicitantului [i imobilului, cu precizarea
scopului solicit\rii actului;
- plan de situa]ie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul jude]ean

de cadastru, geodezie [i cartografie - la sc\rile 1:5000 pana la 1:500;
- titlu imobil sau alt act care s\ ateste dreptul de proprietate
(copie); 
- extrasul de Carte funciara (pan\ la introducerea cadastrului general ^n
unitatea adeministrativ-teritorial\ respectiv\) pentru imobilele proprietate
privat\, numai ^n cazul solicit\rii certificatului de urbanism pentru instr\in\ri;
- documentul de plat\ a taxei de eliberare a Certificatului de
Urbanism (copie);
Conform preciz\rilor privind completarea formularului "Cererea pentru
emiterea cerificatului de urbanism", elementul principal de identificare al
imobilului este adresa postal\, completat\ cu planul topografic sau, dup\
caz, cu alte elemente de identificare men]ionate ^n preciz\rile la cerere. 
Certificatul de Urbanism nu ]ine loc de autoriza]ie de construire/desfiin]are
[i nu confer\ dreptul de a executa lucrari de construc]ii.

Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a ob]ine
Autorizatia de construc]ie a casei.
Acte necesare prelungirii certificatului de urbanism :
- Cerere tip ; 
- Certificatul de urbanism în original
- Extras CF original (valabil 30 zile). 

AAAA cccc tttt eeee llll eeee     nnnn eeee cccc eeee ssss aaaa rrrr eeee     oooo bbbb ]]]] iiii nnnn eeee rrrr iiii iiii     
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PREMII IN VALOARE DE 200 LEI,
ANUAL/GOSPOD|RIE {I PE LOCALITATE IN
UNELTE AGRICOLE

Detalii: pute]i participa [i dumneavoastr\ daca v-a]i

f\cut   cur\]enie ^n fa]a cur]ii, a]i desfundat [antul ,

terenul este  s\pat [i a]i f\cut straturi de flori; nu uita]i

arborii care trebuie tun[i periodic, uitati-v\ ^n jur , dac\

gardul este  intre]inut , mai v\rui]i-l pu]in apoi [i pomii

[i mai ales, aduna]i zilnic hartiile; spunem zilnic,

deoarece comisia de evaluare va trece periodic pentru a

se orienta la cine va fi ca[tig\tor . Nu uita, concursul 

s-a declan[at [i se  acord\ premii ^n valoare de 200 lei

(constand in unelte agricole)/an/gospod\rie/localitate.

SUCCES!
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Inchin\m primul num\r al ziarului nostru anivers\rii a 50 de

ani de la inaugurarea cursurilor la Liceul Teoretic R\cari. Era 1 sep-

tembrie 1958 prima promo]ie p\[ea pe poarta liceului, dornic\ de
carte. Figuri ilustre de profesori aveau s\ modeleze gener\]ii ^ntregi.
Nume recunoscute prin prestan]a meseriei, ca: Oros Irina, Parlea
Valentina, Sterescu Marilena, Petrescu Trandafira, Petrescu Stelian,
Sorescu, sotii Balaianu, Popa Nestor, Dogaru Gheorghe, Teodorescu
Teodor, Cristea Nicolae, Livede Ion, Burlacu Ovidiu, etc au c\l\uzit
genera]ii ^ntregi de elevi, catre ^nv\]\tur\, ^ntr-o vreme cand singura
avere a fiec\rui tan\r era mintea, intelectul, care trebuia cu temeini-
cie modelat pentru a-[i croi o existen]\ u[oar\, uneori prost pl\tit\,
dar sigur\. Acest a[ez\mant de ^nv\]\mant a c\p\tat de-a-lungul
anilor o succesiune de denumiri, de la cel teoretic pana ^n 1978,
cand se schimba ^n profil agricol [i apoi pan\ ^n 1990, cand
rec\pat\ profilul teoretic. 50 de ani [i 46 de promo]ii de
Bacalaurea]i...

Venerabilul a[ez\mant [i-a ^nnoit haina cand [i cand, dar cu
fonduri mici ,ca o ruda s\rac\ care prime[te cu zgarcenie ceea ce
ram\ne de la ruda bogat\.

Noul Primar, Dl. Dr.Ing. Marius Carave]eanu ^n primele 14 zile
de la validare a dispus schimbarea modalit\]ii de inc\lzire a localu-
lui, racordarea la gaze, realizarea izola]iei termice, schimbarea fere-
strelor, amenajarea fantanii arteziene, iar ^n curte se va    realiza o
investi]ie mare [i preten]ioas\, o sal\ de sport de 3600 mp. Curtea
liceului va fi ^mprejmuit\ cu un gard nou.

Vin alte vremuri pentru acest a[ez\mant de ^nv\]\mant care
a ^nceput s\ fie bag\t ^n seam\ a[a cum se cuvine... 

Educatia este cea mai sigur\ [i rentabil\ investi]ie.                                                 

PPPPrrrrooooffff....     EEEElllleeeennnnaaaa    CCCCrrrraaaaiiiicccciiii uuuu
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A sosit vara pe
meleagurile române[ti,
cu rod bogat, cu arom\
de pâine noua, cu dor de
pace [i de libertate.
Eminescu ne mângâie
sufletul cu mireasma flo-
rilor de tei [i în acest
binecuvântat sfâr[it de
iunie, vis\m împreun\ cu
El la fericirea [i prosperi-

tatea "}\rii de glorii", la viitorul ei. Suntem un
popor harnic [i în]elept, [tim s\ ne
rostuim averea [i s\ ne gândim
viitorul, a[a cum l-au dorit
str\bunii: liber, demn, str\lucit. {i
mai [tim c\ viitorul înseamn\ copi-
ii - ginga[e [i candide ml\di]e
umane - la cre[terea, instruc]ia [i
educa]ia carora noi, slujitorii [colii, patroni
genero[i ai sufletului omenesc, veghem
necontenit cu nem\rginit\ dragoste.
Cândva, un mare poet [i gânditor al omenirii,
R. Tagore, contemplând o cascad\, elabor\
un aforism de o extraordinar\ frumuse]e
metaforic\ [i înc\rc\tura filosofic\. Pentru
Tagore, rev\rsarea apelor unei cascade
reprezint\ un cântec: "Cascada cânt\: îmi
revars cu bucurie apele, dac\ un  strop din ele
ajunge însetatului".

Parafrazându-I pe  Tagore   [i raportân-
du-ne la [coal\, la misiunea omului de la cat-
edr\, spunem [i noi: "Dasc\lul cuget\: îmi
rev\rs cu bucurie apele în]elepciunii, apele
min]ii [i sufletului meu, dac\ un strop din ele
ajunge însetatului de cultur\ facându-l mai
bun, mai drept, mai în]elept". Este  un adev\r
prea frumos [i eu cred c\   oamenii, dup\ pre-
ocup\rile lor, sunt de -   dou\ feluri: oameni
de menire [i oameni de profesie. Slujitorii
[colii sunt oameni de menire, având voca]ia
pl\smuirii sufletului uman, în cadrul celei mai

pasionante [i mai nobile activi]a]i: opera de
instruc]ie [i educa]ie a copiilor [i tinerilor
patriei.

Am întâlnit odat\, un copil [i l-am
întrebat daca-[i iubeste dasc\lul. Da, a
r\spuns copilul cu nevinova]ie. Îmi iubesc
dasc\lul, pentru ca m-a înv\]at s\ scriu, s\
citesc, s\ ma joc, iar, dup\ senin\tatea privirii
lui, am în]eles c\ l-a   înv\]at [i s\ 
zâmbeasca.

Am întâlnit, odata un tân\r [i l-am
întrebat daca-[i respect\ dascalul. Da, a

r\spuns tân\rul cu admira]ie. 
Îmi respect  dasc\lul, pentru ca m-a

înv\tat s\-mi iubesc patria [i s\-mi pre]uiesc
str\bunii.

Am întâlnit, odat\, un batrân [i l-am
întrebat dac\-[i cinste[te dasc\lul. Da, a
r\spuns b\trânul cu blânde]e. Îmi cinstesc
dasc\lul, pentru c\ m-a ajutat s\ gust [i eu
din izvorul curat al în]elepciunii.

Oare, a-]i înv\]a semenii s\ scrie, s\
citeasc\, s\-[i iubeasc\ patria, s\-[i
pre]uiasc\ str\bunii [i, mai presus de toate,
s\ fie întelep]i, nu reprezint\ o virtute a oame-
nilor ale[i?

Cândva, un alt înv\]at al omenirii,
filosoful latin Seneca, încercând s\
defineasc\ rostul [colii [i-al înva]\turii,  
elabora un aforism plin de semnifica]ii adânci
pân\ în vremurile noastre: "Non scholae, sed
vitae discimus". Asadar, înv\]\m nu pentru
[coal\, ci pentru via]\. Oare, a-i înva]a pe
copii nu pentru  [coal\, ci pentru via]\, [i a te
vedea pe tine, dascalul lor, multiplicat, dup\ o

progresie geometric\ a minunilor, în  miile de
elevi pe care i-ai instruit [i  educat de-a lun-
gul anilor, nu reprezint\ o virtute a oamenilor
ale[i?

A sosit vara, cu rod bogat, cu soare
str\lucitor [i dor de vacan]\. Ne desp\r]im un
timp de [coal\, de Maica noastra bun\,
purtând în suflet nostalgia clipelor comune.
{i, poate, în pl\cute momente de destindere,
aidoma celor pe care-i înv\]\m, ne vom duce
cu gândul la primii no[tri ani de [coal\, vom
reînvia din negura timpului icoana dasc\lilor

iubi]i [i vom murmura [i noi cu
emo]ie dulcele cântec al amintirii:
"Era o clas\ de copii 
[i-o-înv\]\toare"...

Este un cântec de adora]ie [i
respect, un cântec pentru cei care
vegheaz\ sufletele ]\rii, un cântec

cât un monument, în fa]a caruia ne aplec\m
cu venera]ie [i pe care scriem cu litere de aur:
Laud\ ]ie, Omule de la catedr\!             

P r o f. I o nP r o f. I o n
L I v e d eL I v e d e
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II on Ghicaon Ghica

(16.08.1816-(16.08.1816-
22.04.1897) .22.04.1897) .

Ion Ghica  s-a
n\scut la Ghergani,
jud. Dâmbovi]a [i a
fost  o personalitate
marcant\ a celei de-a
doua jum\t\]i a sec-
olului al XIX-lea, aca-
demician, autor,
diplomat, matemati-
cian, om politic [i
pedagog român, prim-
ministru al României

de doua ori, între 1866 si 1867, respectiv între 1870 [i
1871, pre[edintele Academiei Române de patru ori (1876 -
1882, 1884 - 1887, 1890 - 1893 si 1894 - 1895).

N\scut în Familia Ghica, educat în Bucure[ti [i în ves-
tul Europei, a studiat ingineria [i matematica la Paris între
1837 si 1840.

S-a reîntors în Moldova, unde a f\cut parte din con-
spira]ia din 1848, care dorea o uniune a }\rii Române[ti si
Moldovei, sub un print autohton, Mihail Sturdza.

Conspira]ia esuând, Ion Ghica devine lector de matem-
atic\ la universitatea fondat\ de Sturdza la Ia[i.
Apoi, în numele guvernului revolu]iei, 
s-a mutat la Bucure[ti, apoi la Constantinopol pentru a
negocia cu guvernul turc. Cât a fost acolo a fost numit Bey
al Samosului (1853 - 1859), unde a reu[it s\ stârpeasc\
pirateria, în floare în acea insul\.

În 1859 dup\ unirea Moldovei [i }\rii Române[ti a
fost chemat de Alexandru Ioan Cuza s\ se întoarc\ [i devine
prim-ministru în timpul lui Cuza [i apoi în timpul lui Carol I
al României. Natura sa nelini[tit\ îl va face s\ fac\ parte din
mi[carea anti-dinastic\ din 1870 - 1871.

În 1881, a fost numit ministru român de externe la
Londra [i va avea aceast\ func]ie pân\ în 1889. Moare pe 7 
mai 1897, în Ghergani.

În afar\ de distinc]ia în politic\, Ion Ghica a ob]inut [i
o reputa]ie literar\ prin ale sale Scrisori c\tre Alecsandri,
prietenul s\u de o via]\, scrise la Londra [i descriind vechea
stare a societ\]ii române[ti care disp\rea repede. A fost [i 

autorul unor scrieri relativ cunoscute în timpul s\u, precum
ar fi: Amintiri din pribegie în 1848 si Convorbiri Economice.
A fost primul care a sus]inut apari]ia unei industrii [i al unui
comer] na]ional.
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Uit\m lucrurile esen]iale. Uit\m s\ iubim
frumosul: natura sau firea, care este frumosul în
stare pur\, dar [i arta.  Uit\m s\ iubim în 
general. Ne las\m  "sedu[i" de o "civiliza]ie" a
consumului în care nu valoarea conteaz\, ci
cantitatea.

Suntem invita]i cu voci insidioase, persua-
sive, s\ consum\m. Cât mai mult, cât mai arti-
ficial. Dependen]a [i consumul,
cuvinte cheie ale unei societa]i
care se îndeparteaz\ din ce în ce
mai mult de natur\. St\m ore în
[ir în fa]a unui calculator care a devenit deodat\
prietenul cel mai bun [i a înlocuit prezen]a
uman\. Nu mai sim]im nevoia s\-l vedem, s\-l
întâlnim pe cel iubit, apropiat. Putem vorbi
oricând cu el pe Messenger. R\mânem zile
întregi închi[i între patru pere]i, f\r\ s\ mai
sim]im nevoia de aer adev\rat, de copaci, de
flori, de verdea]\. Devenim robo]i. {i fizicul, dar
mai ales psihicul ne sunt afectate. Începem s\
gândim fixist, s\ ac]ion\m ca ni[te robo]ei.

Ne hr\nim cu m\rfuri de supermarket, cu
"pache]ele". Sau, [i mai grav, cu alimentele
modificate genetic. {i dup\ aceea ne întreb\m
de ce ne-am îngra[at, de ce ne-am îmboln\vit!
Unde este bunul nostru sim] de popor care a
trecut printr-o istorie zbuciumat-\? Sutem gata
s\ prelu\m un model, f\r\ s\ ne gândim ca nu
este specific pentru noi. Suntem un popor care
iube[te cump\tarea în toate. Nu suntem,

asemenea francezilor, ni[te rafina]i, dar avem
tradi]iile noastre, modul nostru "t\r\nesc" de a
vedea lucrurile. Românul a tr\it mereu în natur\
[i aceasta i-a fost mereu aproape, casa, mor-
mânt, tot folclorul o spune.

În balade, doine, basme, îl vedem pe erou
luptând împotriva r\ului, cu ajutorul firii însu-
fle]ite. Ea îi e mereu aproape. "Râul, ramul...
mi-e prieten numai mie..."

De ce ne-am "occidentalizat" într-atât încât
am devenit insensibili la natur\? De fapt noi ne-
am occidentalizat, iar occidentalii se deschid tot
mai mult catre realitatile noastre. {i cele spiri-
tuale, [i cele legate de natur\, de via]\ simpl\,
curat\, de la ]ar\.
Sunt foarte mul]i deja cei care vin la noi [i

caut\ valorile acestea. Sunt con[tien]i ca la ei
"t\v\lugul" consumist a ucis "naturalul". Vin aici
s\ ia o por]ie de spiritualitate, vizitând mânas-
tiri, sau s\ manânce ceva ce are cu adevarat
gust, nu e artificial [i lipsit de orice savoare, ca
la ei.

Iar noi, suntem asemeni celui ce avea
îngropat\ în gradina o comoara. Nu [tia de 
existenta ei. Noi nu mai vrem dintr-o dat\ s\ fim
simpli, s\ fim naturali, s\ fim adev\ra]i. Ma[inile
luxoase în care ne urc\m, apartamentele super-
aranjate în care tr\im, aparatele tot mai sofisti-

cate de care ne înconjur\m ne pot aduce pacea
pe care ]i-o d\ un colti[or din natur\, un peisaj
de toamn\, copacii cu frunze ar\mii? Sau un loc
înc\rcat de spiritualitate, o mân\stire?
Cât o s\ mai "orbec\im" c\utându-ne valorile,

care de fapt exist\, sunt aproape de noi, dar nu
[tim s\ le mai vedem?

Poate c\ într-o zi, nu prea îndep\rtat\, s\
sper\m - vom reu[i s\ ne "trezim". S\ înv\]\m

s\ apreciem ceea ce este al nostru,
ceea ce este peren. S\ înv\]\m s\
respect\m [i s\ ne punem în evi-
den]\ valorile. S\ ne reîntoarcem,

firesc, la cele fire[ti.
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Prof. Elena CraiciuProf. Elena Craiciu
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Serviciul Comunicare, a[teaptã opinii, sesizãri [i ini]iative de interes local din
partea dvs. la urmãtoarea adresã de e-mail: primar_racari@yahoo.com 
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M\ numesc_________________________________________[i a[ vrea sã [ti]i urmãtoarele 

lucruri: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Taloanele completate [i decupate vor fi depuse în urnele care se gãsesc în urmãtoarele locuri:
la Primãrie si în centrele special amenajate din satele ora[ului R\cari.

Stima]i cititori , v\ aducem la cuno[tin]\ pe aceast\ cale c\ ,
^ncepand cu num\rul 2 al publica]iei, vom inaugura o pagin\
dedicat\ anun]urilor  publicitare. V\ invit\m s\ ne contacta]i la

tel: 0245/658.611 interior 124  (persoane de contact, 
Ruben Dumitru sau Cosmin C-tin Stoica)

pentru l\muriri suplimentare.

e-mail: redactie_racari@yahoo.com

Starea patologic\ cauzat\ de
expunerea indelungat\ la temperaturi
ridicate se nume[te insola]ie.

De la ^nceput trebuie spus c\
afec]iunile datorate c\ldurii constituie o
cauz\ important\ a mortalit\]ii la nivel
mondial, mai ales ^n ]inuturile calde, ^ns\
ele pot fi prevenite ([i vom vedea cum).

De ce apare? Sau, mai bine
spus, ce se ^ntampl\ cu organismul
uman ^n cazul expunerii la soare? Intr-un
mediu cu temperaturi ridicate, corpul
uman "scap\" de excesul de c\ldur\ prin
cre[terea fluxului sanguin la nivelul pielii,
prin transpira]ie [i expirarea aerului cald;
atunci cand aceste mecanisme sunt
dep\[ite, pot ap\rea semne de insola]ie.

Dac\ temperatura aerului este
prea ridicat\ (sau prea umed\), corpul
ajunge s\ genereze c\ldura mai repede
decat poate "sc\pa" de ea, sistemul de
termoreglare al organismului nu mai face
fa]\, astfel ^ncat temperatura intern\
poate atinge valori alarmante (>40ºC),
determinand apari]ia leziunilor cerebrale
(^n primul rand edem cerebral acut) [i la
nivelul altor organe (care pot fi mai mult
sau mai putin reversibile).

Re]ine a[adar c\ gravitatea
simptomatologiei cauzate de expunerea
la soare este legat\, ^n primul rand, de
deshidratare, pierderi de s\ruri [i de
deteriorarea sistemului de termoreglare.
Cum ^]i dai seama dac\ puiul t\u sufer\
de insola]ie? Intr-o prim\ etap\, 
simptomele sunt mai mult sau mai putin

sup\r\toare sau evidente - pot aparea
edeme de c\ldur\ (^n special la nivelul
extremit\]ilor: maini, picioare, scalp) sau
erup]ii. 

De[i nu sunt grave, aceste
simptome constituie un semnal de
alarm\ cu privire la o eventual\ insola]ie.
Ulterior, dac\ expunerea la temperatur\
ridicat\ continu\, ^ncep s\ ap\r\ simp-
tomele insola]iei - cel mic devine palid,
transpir\ mult, se simte obosit, ame]it,
slabit, se poate plange de dureri de cap
sau crampe musculare, ^i este sete tot
timpul, ba chiar i se face grea]\. In acest
moment, ^ns\, temperatura corpului nu
depaseste 38-39º C (adic\ sistemele de
termoreglare ^nc\ func]ioneaz\). 

Fii atent\ la complica]ii. Intr-o
faz\ mai avansat\ (dac\ expunerea la
soare continu\, sau dac\ tratamentul
administrat nu a fost eficient) 
- temperatura corpului ^ncepe s\ creasc\
(dep\[ind 40-41º C, evidentiind astfel
ca sistemele termoreglatoare au cedat),
starea general\ se agraveaz\ treptat, cel
mic poate deveni incon[tient, cu status
mental alterat - cu ame]eli, confuzie,
delir, chiar convulsii; pielea devine
uscat\ [i fierbinte (chiar daca initial era
umed\ datorit\ transpira]iilor sau efor-
turilor de r\cire); tensiunea arterial\ este
ini]ial crescut\, pentru ca apoi s\ se
prabu[easc\ (generand soc). 
Este important de re]inut c\ o astfel de
stare constituie o mare urgen]\ med-
ical\, cu poten]ial letal, care necesit\
tratament intensiv ^ntr-o clinic\    

medical\, astfel ca, ^n fa]a unui astfel de
caz, primul lucru care trebuie f\cut este
chemarea salv\rii.

1. La prima vedere, raspunsul
pare extrem de simplu [i la indeman\
oricui - eviti expunerea la
soare/temperaturi ridicate, [i gata cu
toata povestea! {i totu[i, ce-i de f\cut?

2. Aranjeaz\ programul ^n a[a
fel ^ncat s\ evita]i ie[irea din cas\ (pe
cat posibil) ^ntre orele 12.00-17.00; cu
atat mai mult, nu scoate copiii la plim-
bare ^ntre aceste ore. 

3. Imbrac\-l pe cel mic cu hainu]e cat
mai lejere, u[oare [i, de preferin]\,
deschise la culoare. 

4. Obi[nuie[te-l s\ bea mai
multe lichide pe zi - ^n special apa (chiar
din or\ ^n or\); oricat de mult te-ar ruga,
evita s\-i dai b\uturi dulci, cu cofein\. 

5. Nu uita de pericolul
arsurilor solare, dac\ sunte]i la
mare sau undeva la plaja;
aplic\-i ^n mod regulat
creme sau spray-uri cu
factor de protectie
mare. 

6. Nelipsite s\
fie palarioara sau
[apca din garderoba lui
de var\
Dac\ puiul t\u se simte rau,
iat\ ce po]i face: 
-du-l s\ se odihneasc\ ^ntr-un loc
r\coros; 
-^ncearc\ s\-i dai s\ bea lichide - ap\
mineral\ sau ceai (eventual cu saruri de

rehidratare). Trebuie s\ bea ^n cantita]i
mici [i repetate. 
-^nvelele[te-l ^n prosoape sau comprese
reci pentru a determina sc\derea tem-
peraturii corpului; 
-^i po]i administra un nurofen sau un
paracetamol - dac\ a f\cut deja febr\; 
-asigur\ o bun\ ventila]ie ^n camer\,
folose[te ventilatorul sau un evantai; 
-s-ar putea s\ sufere [i de arsuri ale
pielii. In acest caz, unge-l pe intreg cor-
pul cu lo]iune de dup\ plaj\. 
-pentru a-i asigura o mai bun\ circula]ie
sanguin\, asaz\-l ^n patu] astfel ^ncat
picioarele s\ fie mai ridicate decat
nivelul corpului [i maseaz\-i 
extremit\]ile. 
-dac\ apar alte simptome sau nu apar
amelior\ri, cere ajutor medical. 

Insola]ia [i nepl\cerile cauzate de aceasta...

Dr. Marioara CarpDr. Marioara Carp
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