
{i anul acesta am ales ca manifest\rile
dedicate Zilelor ora[ului R\cari s\ se desf\[oare
sub semnul culturii, al valorilor na]ionale [i al
exemplelor demne de urmat. Evenimentul a
debutat, a[a cum  se cuvine, cu evocarea
personalit\]ii marelui om politic, scriitor [i om
de cultur\ Ion Ghica, eveniment prilejuit [i de
împlinirea, la data de 12 august 2018, a 202
ani de la na[terea sa. 

Prin aceste ac]iuni ^ncerc\m  s\ p\stram
vie în memoria r\c\renilor amintirea acestui
mare patriot. Se spune c\ cine nu îşi cunoaşte
istoria şi nu îşi respect\ înaintaşii, nu va şti s\
îşi    construiasc\ viitorul şi va repeta greşeli ale
trecutului ce îi vor umbri prezentul. A neglija
trecutul înseamn\ a nu avea un viitor.            

Fiindc\ nu po]i s\ calci pe o treapt\ mai
sus, stând cu picioarele în aer.

(urmare ^n pagina a 2-a)

În slujba 
unui ideal!

Asfaltarea
tronsonului de drum

S\bie[ti-St\ne[ti

“Istoria românilor ne arat\ c\ unirea a fost totdeauna ]elul cel mai
dorit al lor. Ori de câte ori viitorul a surâs României, fiii ei nu au
lipsit de la a aspira c\tre unire.” Ion Ghica

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

Fiecare edi]ie poate s\ fie accesat\ [i online pe adresa: www.primariaracari.roAn X, nr. 76, 32 pagini, 2018
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Nicolae B\lcescu era de p\rere c\
istoria este cea dintâi carte a unei na]ii.
Într-însa ea îşi vede    trecutul, prezentul
şi viitorul, ajut\ s\ ştim cine suntem, de
unde venim. Ne dezv\luie trecutul, ne
arat\ parcursul înaintaşilor noştri,
greşelile lor, trecutul cu bune şi rele. Aşa
putem înv\]a c\ suntem un popor greu
încercat, dar plin de resurse.
N. Iorga considera c\ istoria “este o

necesitate pentru conştiin]a uman\  şi pentru
chibzuirea împrejur\rilor şi pentru tragerea con-
cluziilor şi pentru îndemnuri şi pentru mângâieri.”
“Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un
copil care nu îşi cunoaşte p\rin]ii.” (Nicolae Iorga)

Prin urmare, Ion Ghica va r\mâne, pentru
to]i, ministrul-profesor, o dovad\ de romantic\
dragoste de neam [i ]ar\, care beneficiaz\ de o
binemeritat\ recuno[tin]\!

Ne ^ngrijim ca trecutul ^nainta[ilor no[tri s\
inspire, s\  aduc\ valoare  [i o stare de bine
tinerei genera]ii. Ne dorim ca ai no[tri copii,
viitorul de mâine,  s\-[i doreasc\ mai mult, s\
^ndr\zneasc\ mai mult, s\-[i pun\ ]inte ^nalte,
foarte ^nalte, s\ cear\ mult de la via]\, dar s\-i
con[tientiz\m c\ nu pot atinge o ]int\ peste
puterile lor. Sunt sigur c\ dintre ei se vor ridica
mul]i care vor reu[i s\-[i ating\ cele mai
^ndr\zne]e ]eluri. Munca, ambi]ia şi determinarea
acestor copii trebuie recunoscut\ şi apreciat\.

De aceea ^ncerc\m s\-i ^ncuraj\m, ^ncerc\m
s\-i motiv\m s\ fie cei mai buni, venind cu un alt
proiect de-al nostru [i anume, acela de sus]inere
a elevilor cu rezultate remarcabile la înv\]\tur\.         

{i anul acesta avem peste 70 de elevi  care

au fost premia]i [i fiecare a primit câte o biciclet\.
Poate nu este foarte mult, dar este o
recunoaştere, fiindc\ vrem s\ le acord\m o
aten]ie deosebit\ elevilor care fac performan]\.
Le mul]umesc lor,  elevilor care au rezultate
deosebite la înv\]\tur\, dar şi domnilor profesori
şi p\rin]ilor care i-au sus]inut pentru ca acest
lucru s\ fie posibil.

~n spatele acestor rezultate, s\ nu uit\m c\
se ascunde mult\ munc\! Cunosc [i  ştiu şi cât\
satisfac]ie po]i s\ ai când vezi c\ efortul t\u este
r\spl\tit în via]\. 

Aten]ia noastr\ s-a ^ndreaptat [i c\tre
frunta[ii r\c\reni care provin din diverse domenii
de activitate. Performan]a acestora trebuie
recunoscut\, iar oamenii care o realizeaz\ trebuie
încuraja]i s\ continue – s\ continue s\ dezvolte,
s\ creasc\, s\ construiasc\. 

Nici activitatea sportiv\ din R\cari nu este
neglijat\.  Consider\m c\ mi[carea înseamn\
via]\! 

Prin toate edi]iile acestui proiect se dore[te
mobilizarea, determinarea popula]iei [i cu atât

mai mult a genera]iilor tinere pentru o
societate mai bun\, cu preocup\ri
s\n\toase, departe de violen]a de orice
fel, frecvent întâlnit\ în aceste timpuri.
Educa]ia sportiv\ presupune disciplin\,
fair play,  perseveren]\, spirit de echip\ [i
onestitate. Trebuie s\ ne obi[nuim cu
sportul, cu activitatea fizic\ pentru a avea
un randament bun pe toate planurile:
psihic, emo]ional, fizic, intelectual [i
social.

Dorim s\ încuraj\m tinerii s\ practice sportul
şi, nu în ultimul rând, s\ prezent\m modele
demne de urmat ale sportivilor r\c\reni. Ne dorim
ca ^ntr-un timp apropiat s\ vorbim de cât mai
mul]i campioni, s\ avem cât mai multe exemple
de tineri  care s\ devin\ modele de urmat, exem-
ple pentru al]ii. 

Sper\m c\, educând elevii [i men]inându-ne
pe noi pe aceste principii, vom reu[i s\ facem o
societate în care violen]a verbal\ [i fizic\, s\ fie
mai rar întâlnit\ sau deloc, iar sportul r\c\rean s\
triumfe. 

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

Al dumneavoastr\, 
Marius Carave]eanu,

Primarul ora[ului R\cari
mcaraveteanu@yahoo.com
www.mariuscaraveteanu.ro 
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În şedin]a Consiliului Local al oraşului
R\cari din data de 29.10.2018, primarul
oraşului R\cari a supus spre aprobare
proiectul de hot\râre privind acordarea
unor facilit\]i fiscale contribuabililor per-
soane fizice şi juridice din oraşul R\cari.

Aceast\ m\sur\ a fost promovat\
pentru a veni în întâmpinarea dep\şirii
problemelor de ordin financiar datorit\
c\rora se identific\ un num\r foarte mare
de restan]ieri la plata impozitelor şi taxelor
locale, persoane fizice şi juridice.

Astfel, a fost adoptat\ hot\rârea
Consiliului Local nr. 69/29.10.2018 prin
care se acord\ facilit\]ile fiscale şi proce-
dura de acordare a acestora, prezentat\
^n continuare.

Procedura de acordare a facilita]ilor
fiscale pentru contribuabili persoane fizice
şi juridice din oraşul R\cari se aplic\ în
perioada 01.11.2018-21.12.2018,
scutirea operând pentru
major\rile/penalit\]ile aferente obliga]iilor
principale stinse pân\ la data de
21.12.2018.

1. Condi]ii de eligibilitate a procedurii
(1) Scutirile ce vor fi acordate prin prezen-
ta procedur\ sunt cele prev\zute de art.
185, al 1 lit b şi alin 6 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur\
fiscal\, cu modific\rile şi complet\rile
ulterioare, respectiv scutiri de
major\ri/penalit\]i de întârziere reprezen-
tând obliga]ii bugetare.
(2) Scutirea se aplic\ major\rilor/
penalit\]ilor aferente obliga]iilor principale
stinse pân\ la data de
21.12.2018.2014.
(3) Pot beneficia de scutirile prev\zute în
prezenta procedur\ persoanele fizice,
juridice, care îndeplinesc cumulativ
urm\toarele condi]ii:
A) depun cerere pân\ la data de
21.12.2018 pentru a beneficia de aceste
facilit\]i.
B) sting integral, pân\ la data de
21.12.2018, obliga]iile principale con-
stând în impozite, taxe, chirii, redeven]e,
amenzi datorate bugetului local al oraşului
R\cari;
2. Modalitatea de implementare a procedurii
(1) Scutirea major\rilor de întârziere se va
acorda persoanelor fizice contribuabili ai
bugetului local al oraşului R\cari, pe baz\
de cerere temeinic justificat\, la care se
va anexa nota de plat\ (documentul infor-
mativ) emis de serviciul impozite şi taxe
locale care va cuprinde toate obliga]iile
fiscale principale şi accesoriile acestora
(major\ri de întârziere calculate pân\ la
data cererii).
(2) Scutirea prev\zut\ la art. 1 se va
acorda dac\, solicitantul îşi achit\ toate
obliga]iile fiscale principale datorate şi

eviden]iate în nota de plat\, pân\ la data
de 21.12.2018 inclusiv. Scutirea nu se
acord\ şi pentru major\rile de întârziere
achitate anterior intr\rii în vigoare a
prezentei hot\râri.
(3) Cererea de scutire se va depune la
Registratura Prim\rie R\cari, str. Ana
Ip\tescu nr. 155, pân\ la data de
21.12.2018 şi va cuprinde:
- Elementele de identificare ale contribua-
bilului
- Natura obliga]iilor bugetare pentru care
se acord\ scutirea
(4) Scutirea major\rilor de întârziere poate
fi solicitat\ şi acordat\ atât înaintea
începerii execut\rii silite, cât şi în timpul
execut\rii acesteia.
(5) Scutirea prev\zut\ la art. 1 va fi
operat\ în eviden]ele fiscale ale contribua-
bilului dup\ ce va fi supus\ aprob\rii
primarului de c\tre Serviciul Impozite şi
Taxe Locale şi va avea anexate:
- Cererea contribuabilului;
- Nota de plat\;
- Copia chitan]elor de plat\ care s\ ateste
achitarea tuturor obliga]iilor fiscale princi-
pale.

Public\m al\turat: Hot\rârea
Consiliului Local nr. 69/29.10.2018
privind acordarea facilit\]ilor fiscale pentru
contribuabili persoane fizice şi juridice din
oraşul R\cari

HOT|RÂRE
Privind aprobarea Procedurii referi-
toare la acordarea de înlesniri la
plata obliga]iilor fiscale, contribua-
bililor persoane fizice din oraşul

R\cari
Consiliul Local al oraşului R\cari, întrunit
în şedin]a ordinar\ în data de
29.10.2018
Având în vedere:
Raportul de specialitate nr.
9732/18.10.2018, întocmit de Biroul
Impozite şi Taxe Locale, prin care solicit\
adoptarea unei hot\râri privind acordarea
unor înlesniri la plata obliga]iilor fiscale
contribuabililor persoane fizice din oraşul
R\cari;
prevederile art. 185, al 1 lit. b şi alin. 6
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur\ fiscal\, cu modific\rile şi com-
plet\rile ulterioare; prevederile art. 36,
alin. 2, lit. d) din Legea Administra]iei
Publice Locale, nr. 215/2001 republicat\,
cu modific\rile şi complet\rile ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a) şi
art. 115 al 1 lit a din Legea Administra]iei
Publice Locale, nr. 215/2001 republicat\,
cu modific\rile şi complet\rile ulterioare,
adopt\ urm\toarea HOT|RÂRE:
Art. 1 Se aprob\ procedura privind
acordarea de înlesniri la plata obliga]iilor
fiscale, în sensul scutirii de la plata a
major\rilor de întârziere aferente
impozitelor şi taxelor locale datorate buge-
tului local, contribuabililor persoane fizice
al oraşului R\cari, conform anexei care
face parte integrant\ din prezenta
hot\râre. Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire
a prezentei hot\râri se oblig\ primarul,
Biroul Impozite şi Taxe Locale şi pentru
comunicare, Secretarul oraşului R\cari.

SECRETAR, jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

Procedura de acordare a facilit\]ilor fiscale pentru 
contribuabili persoane fizice şi juridice din oraşul R\cari

“Încrede-te în Domnul şi f\ binele;
locuieşte în ]ar\ şi umbl\ în
credincioşie!” Psalmii 37.3

În slujba 
unui ideal!
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În data de 06.09.2018, ora 18.00,
în sala de şedin]e a Liceului
Teoretic “Ion Ghica” R\cari a avut
loc Sedin]a Consiliului Local, la
care au participat 14 consilieri
locali şi cei doi delega]i s\teşti.
Începând cu ora 18,00 s-au
desf\şurat lucr\rile de analiz\ în
cadrul comisiilor de specialitate a
documentelor prezentate în
sus]inerea ordinei de zi, dup\ care
s-a trecut la desf\şurarea propriu-
zis\ lucr\rilor şedin]ei.

În deschiderea lucr\rilor şedin]ei, dom-
nul primar propune aprobarea ordinei de
zi, propunere care se aprob\ în   una-
nimitate de cei prezen]i.
Preşedinte de şedin]\ dl Achim Ion
declar\ deschise lucr\rile şi aduce la
cunoştin]\ proiectul ordinei de zi, dup\
cum urmeaz\: 

1. Proiect de hot\râre privind aprobarea
documenta]iei tehnico-economice în
faza Studiu de fezabilitate, precum şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investi]ii „Reabilitare, mod-
ernizare, extindere şi echipare [coala
Gimnazial\ R\cari, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ ne afl\m
într-o alt\ etap\ de analiz\ a proiectului
pentru obiectivul „Reabilitare,
modernizare, extindere şi echipare
{coala Gimnaziala R\cari, oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a”, astfel c\ este nece-
sar a se analiza şi supune spre apro-
barea consiliului local indicatorii tehnico
economici şi a devizul general al
proiectului. 
Realizarea acestui obiectiv de investi]ii,
presupune crearea unei institu]ii de
înv\]\mânt moderne adaptate la stan-
darde europene. Investi]ia va beneficia
de reabilitarea copurilor de cl\dire C1 şi
C2, precum şi de realizarea
urm\toarelor obiecte: Sala de sport,
teren sport exterior, cabin\ poart\, ame-
najare curte şi împrejmuire.
Prin realizarea investi]iei vor putea fi
integra]i un num\r de aproximativ 402
copii în sistemul de înv\]\mânt şcolar
primar şi gimnazial. Proiectul de investi]ii
respecta principiile dezvolt\rii durabile -
economie de resurse regenerabile prin
folosirea unor materiale, echipamente
prietenoase cu mediul.

Lucr\rile de construc]ie şi amenajare
ale infrastructurii aferente proiectului vor
face posibil\ accesibilizarea pentru
persoanele cu dizabilit\]ii respectându-
se astfel principiilor de egalitate de
şanse şi nediscriminare. Dup\
prezentarea f\cut\ de c\tre domnul
primar, comisiile de specialitate prezint\
avizul favorabil, astfel ca preşedintele de
şedin]\ supune la vot proiectul de
hot\râre care este aprobat în unanimi-
tate.
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea
documenta]iei tehnico-economice în
faza Studiu de fezabilitate, precum şi a

indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investi]ii „Amenajare parcul
Eroilor în oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.”
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care prezint\ faptul c\
investi]ia: „Amenajare Parcul Eroilor în
oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a” const\ în
amenajarea unui parc la standarde
europene, pe suprafa]a de 2356 mp,
situat\ în str. Ana Ip\tescu, nr. 157, în
imediata vecin\tate a prim\riei, loca]ie
care ar oferi mai multe op]iuni pentru
petrecerea timpului liber, atât pentru
oamenii din oraş cât şi pentru eventuali
turişti sau oamenii din împrejurimi. 

Prin proiectul de investi]ii propus spre
finan]are se propun urm\toarele
obiecte:
- Amenajare parc; Statuie; Loc de

joac\; Împrejmuire
Proiectul de investi]ii respecta prin-

cipiile dezvolt\rii durabile - economie de
resurse regenerabile, prin folosirea unor
materiale şi echipamente prietenoase
cu mediul.

Obiectivul va fi adaptat pentru trans-
portul persoanelor cu dizabilit\]i prin
amenajarea de zone speciale şi va
beneficia de energie din surse regenera-
bile prin intermediul unei instala]ii de
panouri fotovoltaice off-grid. De aseme-
nea, obiectivul sus men]ionat benefici-
az\ de servicii de internet prin Wifi şi de
monitorizare video.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind aprobarea
documenta]iei tehnico-economice în
faza Studiu de fezabilitate, precum şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investi]ii „Extindere şi 
modernizare Baz\ sportiv\ R\cari”.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ ca investi]ia
„Extindere şi modernizare baz\ sportiv\
R\cari”, presupune extinderea
func]ional\ a bazei sportive existente
prin amenajarea unui teren de tenis
acoperit şi realizarea unor construc]ii cu
destina]ia de vestiare şi grupuri sanitare
publice aferente terenului de tenis.
Modernizarea bazei sportive va beneficia
de alei, borduri, gradene pentru specta-
tori aferente terenului de fotbal existent,
împrejmuire teren fotbal existent şi ame-
najarea de spa]ii verzi.

Modernizarea bazei sportive pre-
supune şi construirea unei cl\diri cu
func]iunea de vestiare pentru fotbalişti,
la nivelul parterului, şi a unei s\li de fit-
ness la nivelul etajului, cl\dire ce va
substitui actuala cl\dire de vestiare exis-
tent\ pe amplasament, care va fi demo-
lat\ conform recomand\rilor expertizei.
De prezentul proiect vor beneficia atât
amatorii de sporturi şi sportivii de perfor-
man]\ cât şi echipele sportive de pe ter-
itoriul R\cari precum, Asocia]ia Sportiv\
Unirea R\cari Liga IV şi Asocia]ia
Sportiv\ Spic de grâu Ghimpa]i Liga
V- Onoare Sud.

Prin proiectul de investi]ii propus
spre finan]are se propun urm\toarele
obiecte:
- Realizare Obiect 1. Teren tenis
acoperit;
- Realizare Obiect 2. Vestiare teren tenis
şi grupuri sanitare publice
- Realizare Obiect 3. Amenaj\ri exte-
rioare
- Realizare Obiect 4. Vestiare fotbalişti şi
sala de fitness;
- Realizare Obiect 5. Grupuri sanitare
publice;

Lucr\rile de extindere şi modernizare
ale infrastructurii propuse vor face 
posibil\ accesibilizarea investi]iei pentru
persoanele cu dizabilit\]ii, pentru
respectarea principiilor de egalitate de
şanse şi nediscriminare.

Obiectivul va fi adaptat pentru 
transportul persoanelor cu dizabilit\]i
prin amenajarea de zone speciale şi va
beneficia de energie din surse regenera-
bile prin intermediul unei instala]ii de
panouri solare. De asemenea, obiectivul
sus men]ionat beneficiaz\ de servicii de
internet prin Wifi, monitorizare video şi
de termoizolare a cl\dirilor aferente
investi]iei cu vat\ mineral\ bazaltic\ ce
va contribui la reducerea consumului de
energie, acestea fiind materiale actuale
care nu afecteaz\ mediul înconjur\tor.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre 
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.

4. Proiect de hot\râre privind aprobarea
documenta]iei tehnico-economice în
faza Documenta]ie de avizare lucr\ri de
interven]ie – D.A.L.I., precum şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investi]ii: “Modernizare
str\zi în zona de SUD oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a”.

Preşedintele de şedin]\ d\a cuvântul
domnului primar, care arat\ c\ pentru
realizarea investi]iei “Modernizare str\zi
în zona de SUD oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”, la nivelul oraşului R\cari a
fost stabilit\ zona de sud în care sunt
incluse localit\]ile R\cari şi Ghergani, la
nivelul c\rora se intervine pentru
rezolvarea atât a problemelor infrastruc-
turii cât şi a situa]iei educa]ionale şi
sociale.

Oportunitatea realiz\rii obiectivului de
investi]ii este determinat\ de posibili-
tatea de finan]are prin Programul
Opera]ional Regional 2014-2020 Axa
prioritar\ 13 – Sprijinirea regener\rii
ora[elor mici [i mijlocii prin intermediul
c\reia se pot fi implementate la nivelul
teritoriului oraşului (inclusiv satele
apar]in\toare), proiecte ce trebuie s\
prevad\ o abordare integrat\ a
activit\]ilor, derivat\ din Strategia de
Dezvoltarea Local\, respectiv s\ con]in\
activit\]i integrate privind atât investi]iile
în serviciile sociale [i/sau educa]ionale
[i/sau cultural-recreative, cât şi privind
infrastructura public\ urban\.
Sunt propuse pentru reabilitare,

urm\toarele str\zi:

R|CARI
1. Str. PODUL B|RBIERULUI 921.00
2. Str. POŞTEI 721.77
3. Str. ILFOVAT 270.06
4. Str. ORHIDEELOR 210.00
5. Str. TRANDAFIRILOR 137.00
6. Str.M.POP RACAREANU    580.00
7. Str. FILIPEASCA 322.54
8. ALEEA PARCULUI 80.21
9. ALEEA POMPIERILOR 221.29
Total                                3,463.87

GHERGANI 
1. Str. ORACA 547.00
2. Str. DIGULUI 192.00
3. Str. Ing. TUDOR ION 464.77
4. Str. INDUSTRIILOR 765.78
5. ALEEA NUCILOR 428.00
6. Str. FLORILOR 434.81
Total 2,832.36
TOTAL GENERAL 6,296.23

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre dom-
nul primar şi de c\tre comisiile de spe-
cialitate  a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate
5. Proiect de hot\râre privind  apro-
barea documenta]iei tehnico-economice
în faza Studiu de fezabilitate, precum şi
a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investi]ii "Reabilitare, 
modernizare, extindere şi echipare
{coala Gimnazial\ Colacu, oraşul
R\cari, jud. Dâmbovi]a".

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ c\ în cadrul
investi]iei “Reabilitare, modernizare,
extindere şi echipare {coala Gimnazial\
Colacu, oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a”,
obiectivele care se doresc a se atinge
sunt urm\toarele:
- Obiect 1: Reabilitare şi extindere C1
- Obiect 2: Biblioteca - mediateca
- Obiect 3: Demol\ri
- Obiect 4: Sala de sport
- Obiect 5: Teren sport exterior
- Obiect 6: Amenajare curte
- Obiect 7: Împrejmuire

La obiectele propuse a se realiza se
vor efectua lucr\ri de construc]ii, rezis-
tenta, arhitectur\.

Proiectul de investi]ii respect\ prin-
cipiile dezvolt\rii durabile - economie de
resurse folosirea de resurse regenera-
bile, echipamente panouri ACM, sistem
fotovoltaic off-grid, folosirea unor mate-
riale prietenoase cu mediul sustenabile
– vata mineral\ bazaltic\.
Lucr\rile de construc]ie amenajare şi

dotare ale infrastructurii propuse vor
face posibil\ accesibilizarea tuturor
investi]ilor pentru persoanele cu diz-
abilit\]ii pentru respectarea principiilor
de egalitate de şanse şi nediscriminare.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 6.09.2018

nr. 76, 2018 De interes cet\]enesc

Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui!

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

(urmare ^n pagina a 6-a)

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  23.11.2018  9:19  Page 3



4 Cartier cu cartier nr. 76, 2018

Lucr\ri de gospod\rire ^n

localit\]i

Infrastructura, în special cea
rutier\, este cartea de vizit\ a
unui oraş, a unei localit\]i şi
nu în ultimul rând, un punct
forte în atragerea de noi
investi]ii. La acest capitol,
administra]ia de la R\cari face
tot  posibilul s\ se 
alinieze cerin]elor venite din
partea cet\]enilor.
Mar]i,17 iulie 2018, s-a 
turnat prima maşin\ de asfalt

pe DC 44 St\neşti – S\bieşti.
Autorit\]ile din R\cari,  în spe-
cial, primarul Marius
Carave]eanu, urm\resc  la fa]a
locului, modul în care se
deruleaz\ lucr\rile.

Este vorba despre o investi]ie
pe PNDL 2 ”Modernizare str\zi
în ora[ul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a [i localit\]ile 
componente acestuia” şi are o

valoare de 4.439.890,00 lei.
S-a  turnat asfalt pe o distan]\
de 3,8 km .

Administra]ia de la R\cari are
în lucru şi alte proiecte impor-
tante care s\ contribuie 
substan]ial la dezvoltarea
oraşului.

Prima maşină de asfalt turnat\ pe 
DC 44 Stăneşti – Săbieşti
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Cine? ce? unde? când?
Asfaltarea tronsonului de drum 
S\bie[ti-St\ne[ti finalizat.

Un proiect care a fost
mult a[teptat de c\tre
autorit\]ile locale ale
ora[ului R\cari, ast-
faltarea tronsonului de
drum DC 44, S\bie[ti-
St\ne[ti, a prins 
contur.

“Este un obiectiv abso-
lut necesar, 
contractul a fost ini]ial
pentru o lucrare mai
mare, pentru
asfaltarea unui num\r

mai mare de 
kilometri, îns\, din varii
motive, putem executa
aproximativ 4 km.

Pentru ceea ce
r\mâne, în cursul
s\pt\mânii viitoare,
vom depune pentru
finan]are pe Programul
Opera]ional Regional-
POR-, m\sura 13.1, [i
sper\m astfel ca, în
maxim 2-3 ani, ceea
ce a r\mas neasfaltat,

cam 18 kilometri, s\
r\mân\ doar o
amintire. A avea o
re]ea stradal\ 
modern\, nou\, 
reabilitat\, reprezint\
una dintre cele mai
mari realiz\ri ale unei
administra]ii”, a 
precizat primarul
ora[ului R\cari, 
Marius Carave]eanu.

Cartier cu cartier
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Consiliul Local hot\r\[te ceea ce executivul va ^nf\ptui!

De interes cet\]enesc

La nivelul UAT-ului R\cari gradul
de urbanizare este destul de
sc\zut datorit\ lipsei de
finan]are şi imposibilit\]ii de
sus]inere a unor investi]ii de
anvergura prin care regenerarea
urban\ a oraşului ar fi posibil\.

Proiectele propuse în
Proiectul Integrat de
Regenerare urban\ Proiectele
propuse urm\resc:
- rezolvarea problemelor de
natur\ socio-economic\, 
dezvoltarea durabil\ şi creşterea
standardelor de via]\ în cadrul
oraşului;
- îmbun\t\]irea ofertei
educa]ionale, nivelul de
educa]ie mai ridicat al
popula]iei fiind o condi]ie
esen]ial\ pentru o cre[tere
inteligent\, durabil\ [i favora-
bil\ incluziunii; 
- oferirea unor posibilit\]i de
petrecere a unui timp liber de
calitate; 
- îmbun\t\]irea condi]iilor de
locuire pentru grupurile vulnera-
bile; 
- îmbun\t\]irea calit\]ii şi a
aspectului infrastructurii publice
urbane; 
- asigurarea de utilit\]i tehnico
edilitare în toate localit\]ile
componente ale oraşului
R\cari.

Pe lâng\ proprii locuitori şi
poten]ialii investitori, naveti[ti,
reziden]i sau turi[ti, oraşul
R\cari deserveşte [i zonele
rurale din apropiere, astfel c\
acestea de]in [i un rol 
important în satisfacerea nece-
sit\]ilor socio-economice, 
culturale, educa]ionale ale pop-
ula]iei din zonele rurale, 
popula]ie caracterizat\, în mare
m\sur\, prin rate ridicate ale
s\r\ciei, îmb\trânire demograf-
ic\, lipsa accesului la serviciile
de baz\, subdezvoltarea capi-
talului uman etc.

Dup\ prezentarea f\cut\
de c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în una-
nimitate.
6. Proiect de hot\râre privind
privind aprobarea documenta]iei
tehnico-economice în faza
Studiu de fezabilitate, precum
şi a indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de
investi]ii: “Înfiin]are centru cul-
tural în satul Colacu, oraş
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a.”

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ obiectivul: „Înfiin]are
centru cultural în localitatea
Colacu”, reprezint\ o investi]ie
importanta în p\strarea
tradi]iilor şi obiceiurilor auten-
tice pentru identitatea şi
moştenirea cultural\ a
localit\]ii.
Prin proiectul de investi]ii pro-
pus spre finan]are se propun

urm\toarele obiecte:
- Realizare Obiect 1. C\min cul-
tural
- Realizare Obiect 2. Amenajare
curte 
- Realizare Obiect 3. Împrejmuire.

Lucr\rile de înfiin]are ale
infrastructurii propuse vor face
posibil\ accesibilizarea
investi]iei pentru persoanele cu
dizabilit\]ii, pentru respectarea
principiilor de egalitate de
şanse şi nediscriminare.

Obiectivul va fi adaptat pentru
transportul persoanelor cu diz-
abilit\]i prin amenajarea de
zone speciale şi va beneficia de
energie din surse regenerabile
prin intermediul unei instala]ii
de panouri solare. De aseme-
nea obiectivul sus men]ionat
beneficiaz\ de servicii de inter-
net prin Wifi, monitorizare video
şi de termoizolare a cl\dirii afer-
ente investi]iei cu vat\ mineral\
bazaltic\ ce va contribui la
reducerea consumului de
energie, acestea fiind materiale
actuale care nu afecteaz\
mediul înconjur\tor.

Prin îmbun\t\]irea spa]iilor
publice la nivelului UAT-ului
R\cari se creeaz\ premisele
unor spa]ii mai atractive şi mai
sigure pentru locuitori, pentru
dezvoltarea activit\]ilor econom-
ice, pentru petrecerea timpului
în aer liber, pentru deplas\ri
nemotorizate (pe jos sau cu
bicicleta) etc.

Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate  a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în una-
nimitate.
7. Proiect de hot\râre privind
privind aprobarea documenta]iei
tehnico-economice în faza
Studiu de fezabilitate, precum
şi a indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de
investi]ii: “Construire baz\
sportiv\ în satul Colacu, jud.
Dâmbovi]a.”
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ prin proiectul de
investi]ii propus pentru
ob]inerea finan]\rii: „Construire
baz\ sportiv\ în satul Colacu,
jude]ul Dâmbovi]a” obiectivele
care se doresc a se atinge sunt
urm\toarele:
- Obiect 1: Teren exterior multi-
sport
- Obiect 2: Vestiare
- Obiect 3: Amenaj\ri exterioare
- Obiect 4: Loc de joac\ exteri-
or
- Obiect 5: Împrejmuire

La obiectele propuse a se
realiza se vor efectua lucr\ri de
construc]ii, rezisten]\, arhitec-
tur\.

Proiectul de investi]ii respec-
ta principiile dezvolt\rii durabile
- economie de resurse regener-
abile prin folosirea unor materi-

ale, echipamente prietenoase
cu mediul.
Lucr\rile de construc]ie şi

amenajare ale infrastructurii
propuse vor face posibil\ acce-
sibilizarea tuturor investi]ilor
pentru persoanele cu
dizabilit\]ii pentru respectarea
principiilor de egalitate de
şanse şi nediscriminare.

La nivelul UAT –ului R\cari
gradul de urbanizare este destul
de sc\zut datorit\ lipsei de
finan]are şi imposibilit\]ii de
sus]inere a unor investi]ii de
anvergura prin care regenerarea
urban\ a oraşului ar fi posibil\.

Pe lâng\ proprii locuitori şi
poten]ialii investitori, naveti[ti,
reziden]i sau turi[ti, oraşul
R\cari deserveşte [i zonele
rurale din apropiere, astfel c\
acestea de]in [i un rol impor-
tant în satisfacerea necesit\]ilor
socio-economice, culturale,
educa]ionale ale popula]iei din
zonele rurale, popula]ie carac-
terizat\, în mare m\sur\, prin
rate ridicate ale s\r\ciei,
îmb\trânire demografic\, lipsa
accesului la serviciile de baz\,
subdezvoltarea capitalului uman
etc.

Prin îmbun\t\]irea spa]iilor
publice la nivelului UAT-ulu
R\cari se creeaz\ premisele
unor spa]ii mai atractive şi mai
sigure pentru locuit, pentru dez-
voltarea activit\]ilor economice,
pentru petrecerea timpului în
aer liber, pentru deplas\ri
nemotorizate (pe jos sau cu
bicicleta) etc.

Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în una-
nimitate.
8. Proiect de hot\râre privind
privind aprobarea documenta]iei
tehnico-economice în faza
Studiu de fezabilitate, precum
şi a indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru obiectivul de
investi]ii: “Amenajare parc în
satul S\bie[ti, oraşul R\cari,
jud. Dâmbovi]a.”
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ investi]ia: „Amenajare
parc în satul S\bie[ti, oraşul
R\cari, jud. Dâmbovi]a” const\
în amenajarea unui parc la
standarde europene, ce ar oferi
mai multe op]iuni pentru petre-
cerea timpului liber, atât pentru
oamenii din oraş cât şi pentru
eventuali turişti sau oameni din
împrejurimi. Terenul ce urmeaz\
a fi amenajat este situat în
intravilanul localit\]ii S\bie[ti.
Datorit\ deficitului de spa]ii de
relaxare, autorit\]ile locale ale
oraşului R\cari îşi propun ame-
najarea unui nou parc.
Prin proiectul de investi]ii pro-
pus spre finan]are se propun
urm\toarele obiecte:

•  Obiect 1. Amenajare parc
•  Obiect 2. Loc de joac\ exte-
rior
•  Obiect 3. Împrejmuire

Proiectul de investi]ii
respect\ principiile dezvolt\rii
durabile- economie de resurse
regenerabile prin folosirea unor
materiale, echipamente pri-
etenoase cu mediul.

Lucr\rile de amenajare ale
infrastructurii propuse vor face
posibil\ accesibilizarea
investi]iei pentru persoanele cu
dizabilit\]ii, pentru respectarea
principiilor de egalitate de
şanse şi nediscriminare.
Obiectivul va fi adaptat pentru
transportul persoanelor cu
dizabilit\]i prin amenajarea de
zone speciale şi va beneficia de
energie din surse regenerabile
prin intermediul unei instala]ii
de panouri fotovoltaice off-grid.
De asemenea, obiectivul sus
men]ionat beneficiaz\ de
servicii de internet prin Wifi şi
de monitorizare video.

Prin îmbun\t\]irea spa]iilor
publice la nivelului UAT-ului
R\cari se creeaz\ premisele
unor spa]ii mai atractive şi mai
sigure pentru locuit, pentru dez-
voltarea activit\]ilor economice,
pentru petrecerea timpului în
aer liber, pentru deplas\ri
nemotorizate (pe jos sau cu
bicicleta) etc.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate  a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în una-
nimitate.
9. Proiect de hot\râre  privind
aprobarea documenta]iei tehni-
co-economice în faza Studiu de
fezabilitate, precum şi a indica-
torilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investi]ii:
„Înfiin]are Centru cultural şi
amenajare baz\ sportiv\ în
satul St\neşti, oraşul R\cari,
jud. Dâmbovi]a”.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ obiectivul urm\rit prin
proiect este acela de a
îmbun\t\]i calitatea vie]ii pentru
comunitatea locuitorilor din
satul St\neşti, prin crearea
condi]iilor pentru dezvoltarea
activit\]ilor destinate acestora.
Realizarea acestei investi]ii va
duce la:
- Socializarea tinerilor;
- Posibilitatea desf\şur\rii de
activit\]i sportive;
- Posibilitatea desf\şur\rii de
activit\]i culturale diversificate;
- Asigurarea şi dezvoltarea
bun\st\rii fizice, sociale şi
sufleteşti a locuitorilor;
- Încurajarea şi sus]inerea
practic\rii sportului şi a activit\]i
culturale în rândul copiilor şi
tineretului;
- Sprijinirea metodelor comune
inovatoare în domeniul

înv\]\mântului, sporturilor,
tineretului, recre\rii şi a
activit\]ilor de schimburi în
aceste domenii.

Prin proiectul de investi]ii
propus spre finan]are se propun
urm\toarele obiecte:
• Obiect 1. C\min cultural
• Obiect 2. Amenajare curte 
• Obiect 3. Împrejmuire
• Obiectul 4: Loc de joac\
exterior.
• Obiectul 5: Amenajare teren
sport exterior

Lucr\rile de înfiin]are ale
infrastructurii propuse vor face
posibil\ accesibilizarea
investi]iei pentru persoanele cu
dizabilit\]ii, pentru respectarea
principiilor de egalitate de
şanse şi nediscriminare.

Obiectivul va fi adaptat
pentru transportul persoanelor
cu dizabilit\]i prin amenajarea
de zone speciale şi va beneficia
de energie din surse regenera-
bile prin intermediul unei insta-
la]ii de panouri solare. De
asemenea, obiectivul sus
men]ionat beneficiaz\ de
servicii de internet prin Wifi,
monitorizare video şi de
termoizolare a cl\dirii  aferente
investi]iei cu vat\  mineral\
bazaltic\ ce va contribui la
reducerea consumului de
energie, acestea fiind materiale
actuale care nu afecteaz\
mediul înconjur\tor.

Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate  a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
10. Proiect de hot\râre privind
privind aprobarea documenta]iei
tehnico-economice în faza
Documenta]ie de avizare lucr\ri
de interven]ie – D.A.L.I.,
precum şi a indicatorilor tehni-
co-economici pentru obiectivul
de investi]ii Modernizare str\zi
în zona de NORD, oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a.”
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arata ca pentru realizarea
investi]iei: “Modernizare str\zi în
zona de NORD oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a”, la nivelul
oraşului R\cari a fost stabilit\
zona de sud în care sunt
incluse localit\]ile Mavrodin,
Ghimpa]i, Colacu şi S\bie[ti, la
nivelul c\rora se intervine
pentru rezolvarea atât a
problemelor infrastructurii cât şi
a situa]iei educa]ionale şi
sociale.

(urmare ^n pagina 7)

(urmare din pagina a 3-a)

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com
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Oportunitatea realiz\rii obiectivului de
investi]ii este determinat\ de posibilitatea
de finan]are prin Programul Opera]ional
Regional 2014-2020 Axa prioritar\ 13 –
Sprijinirea regener\rii ora[elor mici [i
mijlocii prin intermediul c\reia pot fi
implementate la nivelul teritoriului
oraşului (inclusiv satele apar]in\toate),
proiecte ce trebuie s\ prevad\ o abordare
integrat\ a activit\]ilor, derivat\ din
Strategia de Dezvoltarea Local\, respectiv
s\ con]in\ activit\]i integrate privind atât
investi]iile în serviciile sociale [i/sau
educa]ionale [i/sau cultural-recreative, cât
şi privind infrastructura public\ urban\.
Sunt propuse pentru reabilitare,
urm\toarele str\zi:
SAT MAVRODIN
Lungime
Str. PINULUI 323.00; Str. BRADULUI
231.00; Str. FAGULUI 394.00; Str. 
STEJARULUI (CIREŞULUI) 354.47; Str.
SALCÂMULUI 392.00; Str. PRUNULUI
304.00;  Str. GAROAFEI 127.00; Str.
M|RULUI 206.00; Str. CÂMPULUI
625.54; Str. SOCULUI 300.00
Total 3,257.01

SAT GHIMPA}I
Str. PORUMBEILOR 486.00; Str. LT. 
AVIATOR STOICESCU TITI 238.26; Str.
PARLAMENTULUI 213.51;  Str. EROILOR
156.88; Str. D|M|ROAIA 876.71; Str.
VALEA COLENTINEI 481.69; Str. DRU-
MUL MARE (PODUL DE CIMENT)
446.00; Str. CAISULUI 96.82; Str.
M|CEŞULUI 204.00; Str. TRIORULUI
203.00; Str. AL. IOAN CUZA  389.11
Total 3,791.98

SAT COLACU
Str. TINERETULUI 285.63; Str. COLEN-
TINEI 343.00; Str. HELEŞTEULUI
587.00; Str. TEIULUI 486.81; Str.
CIREŞULUI 153.48; Str. PRUNILOR

198.82; Str. C|R|MIDARI 181.00; Str.
IZLAZULUI 579.00;
Str. MIHAIL SADOVEANU (sos. Colacu-
Ghimpa]i) 522.93
Total  3,337.67

SAT S|BIE{TI
STR. IZVOR (ALEEA CÂMPULUI) 235.00;
ALEEA SONDELOR 182.00; STR.
CARAIMAN 347.00; STR.VÂN|TORILOR
(CÂMPULUI) 833.16
Total 1,597.16
TOTAL GENERAL 11,983.82

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate  a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
11. Proiect de hot\râre privind apro-
barea proiectului: „Proiect integrat de
regenerare urban\ SUD” [i a cheltu-
ielilor legate de proiect.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ ca Proiectul
integrat de regenerare urban\, în 
valoare total\ de 24.571.425,03 lei
(inclusiv TVA), cuprinde urm\toarele
obiective: 

P.I.R.U. SUD
- "Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare {coala Gimnazial\ R\cari,
oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a."
- "Extindere şi modernizare Baz\
sportiv\, oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.’’
- “Amenajare Parcul Eroilor în oraşul
R\cari, jud. Dâmbovi]a
“Modernizare str\zi în zona SUD, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”, conform
anexei: Str\zi R\cari: Podul B\rbierului,
Poştei, Ilfovat, Orhideelor, Trandafirilor,
N. Popescu R\c\reanu, Filipeasca,
Aleea Parcului, Aleea Pompierilor

Str\zi Ghergani: Oraca, Digului, ing.
Tudor Ion, Industriilor, Aleea Nucilor,
Florilor

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate  a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
12. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea proiectului: „Proiect integrat
de regenerare urban\ NORD” [i a 
cheltuielilor legate de proiect.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ ca Proiectul
integrat de regenerare urban\, în 
valoare total\ de 24.025.035,80 lei
(inclusiv TVA), cuprinde urm\toarele
obiective:
P.I.R.U. NORD
- "Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare {coala Gimnazial\ Colacu,
oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a."
- “~nfiin]are Centru Cultural în satul
Colacu, oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.”
- “~nfiintare Centru cultural şi loc de
joac\, în satul St\neşti, oraşul R\cari,
jud. Dâmbovi]a.”
- “Amenajare parc în satul S\bie[ti,
oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.”
- "Construire Baz\ sportiv\, în satul
Colacu, oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.”
- “Modernizare str\zi în zona NORD,
oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”, 
conform anexei: Str\zi Mavrodin:
Pinului, Bradului, Fagului, Stejarului,
Salcâmilor, Prunului, Garoafei, M\rului,
Câmpului, Şocului
Str\zi Ghimpa]i: Porumbeilor, Lt. Aviator
Stoicescu Titi, Parlamentului, Eroilor,
D\m\roaia, Valea Colentinei, Drumul
Mare, Caisului, M\ceşului, Triorului, Al
Ioan Cuza.
Str\zi Colacu: Tineretului, Colentinei,
Heleşteului, Teiului, Cireşului, Prunilor,

C\r\midari, Izlazului, Mihail Sadoveanu.
Str\zi S\bie[ti: Izvor, Aleea Sondelor,
Caraiman, Vân\torilor.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate  a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
13. Proiect de hot\râre privind reparti-
zarea în folosin]\ gratuit\, pe perioad\
determinat\ c\tre Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar\ Dâmbovi]a, a unui
spa]iu pentru înfiin]area Biroului de
Rela]ii cu Publicul, situat în str. Ana
Ip\tescu, nr. 155, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar, care arat\ ca OCPI
Dâmbovi]a, a solicitat atribuirea unui
spa]iu pentru înfiin]area unui birou 
teritorial în oraşul R\cari, fapt pentru
care se înainteaz\ propunerea de 
aprobare a atribuirii unui spa]iu în 
incinta Prim\riei R\cari, pentru
desf\şurarea acestei activit\]i.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre 
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate  a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
14. Diverse – S-au discutat probleme
cet\]eneşti.

Dup\ epuizarea problemelor
înscrise pe ordinea de zi, precum şi a
punctului diverse, domnul preşedinte de
şedin]a mul]umeşte consilierilor locali şi
tuturor celor prezen]i, pentru 
participarea la şedin]\ consiliului local şi
declar\ închise lucr\rile acesteia.

În data de 19.09.2018, ora
18,00 s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei extraordinare a
Consiliului Local, în sala de
şedin]e a consiliului local, la
care au participat 14 consilieri
şi delega]ii s\teşti.
Începând cu ora 17.30 s-au
desf\şurat lucr\rile de analiz\
în cadrul comisiilor de speciali-
tate a documentelor prezentate
în sus]inerea ordinei de zi,
dup\ care s-a trecut la
desf\şurarea propriu-zis\ a
lucr\rilor şedin]ei.

Dup\ intonarea Imnului
Na]ional, în deschiderea
lucr\rilor şedin]ei domnul 
primar propune aprobarea
ordinei de zi, propunere care se
aprob\ în unanimitate de cei
prezen]i.
Proiectul ordinei de zi al
şedin]ei este urm\torul:
1. Proiect de hot\râre privind
rectificarea bugetului local pe
anul 2018.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei contabil şef,
care arat\ c\ se propune recti-
ficarea bugetului local de veni-
turi şi cheltuieli pe anul 2018,
având în vedere dep\şirea
prevederilor bugetare 
previzionate.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a

avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
2. Proiect de hot\râre privind
desemnarea reprezentan]ilor
Consiliului Local R\cari, ca
membrii în Consiliul de
Administra]ie la Liceul Teoretic
“Ion Ghica” R\cari.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
arat\ c\ în conformitate cu
Legea Educa]iei Na]ionale,
anual este necesar a fi 
desemna]i reprezentan]i ai 
consiliului local în cadrul
Consiliului de Administra]ie al
Liceului Teoretic “Ion Ghica”
R\cari. Este înaintat\ 
propunerea de continuitate
pentru membrii desemna]i,
respectiv Carp Marioara, Achim
Ion, Logof\tu Dorinel.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat cu un
num\r de 11 voturi pentru, 3
ab]ineri.
3. Proiect de hot\râre privind
desemnarea reprezentantului
Consiliului Local R\cari, ca
membru în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calit\]ii
educa]iei din cadrul Liceului

Teoretic “Ion Ghica” R\cari.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
arat\ c\ în conformitate cu
Legea Educa]iei Na]ionale,
anual este necesar a fi 
desemnat reprezentantul 
consiliului local în cadrul
Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calit\]ii educa]iei din
cadrul Liceului Teoretic “Ion
Ghica” R\cari. Este înaintat\
propunerea de continuitate
pentru membrul desemnat,
respectiv domnul Popa
Dumitru.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat cu un
num\r de 11 voturi pentru, 3
ab]ineri.
4. Diverse
La punctul Diverse, este
prezentat\ cererea de demisie
din func]ia de consilier local a
domnului Necula Vasile.
Domnul primar mul]umeşte
pentru activitatea desf\şurat\
în rândul consiliului local, 
pentru obiectivitatea cu care a
analizat proiectele de hot\râre
supuse aprob\rii consiliului
local şi apreciaz\ c\ demisia
dansului este o pierdere pentru
consiliul local, având în vedere

experien]a acestuia în 
abordarea problemelor în
materie de administra]ie pub-
lic\. În numele colegilor con-
silieri locali PNL, domnul Achim
Ion, ofer\ domnului Necula
Vasile un cadou simbolic care
s\-i aminteasc\ de perioada în
care împreun\, ca membrii ai
consiliului local, au hot\rât

destinele oraşului R\cari.
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 consiliu-
lui local şi declar\ închise
lucr\rile acesteia.

(urmare din pagina a 6-a)

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 19.09.2018

ŞEDIN}A EXTRAORDINAR|
DIN DATA DE 06.10.2018

În data de 06.10.2018,
ora 12,00 s-au desf\şurat
lucr\rile şedin]ei extraordinare
a Consiliului Local, în sala de
şedin]e a consiliului local, la
care au participat 13 consilieri
şi delega]ii s\teşti

Începând cu ora 11.30 s-
au desf\şurat lucr\rile de anal-
iz\ în cadrul comisiilor de spe-
cialitate a documentelor
prezentate în sus]inerea
ordinei de zi, dup\ care s-a
trecut la desf\şurarea propriu-
zis\ a lucr\rilor şedin]ei.

În deschiderea lucr\rilor
şedin]ei, domnul primar prop-
une aprobarea ordinei de zi,
propunere care este votat\ în
unanimitate de cei prezen]i.
Proiectul ordinei de zi al
şedin]ei este urm\torul:
1. Proiect de hot\râre privind
rectificarea bugetului local pe
anul 2018.
Preşedintele de şedin]\ d\

cuvântul doamnei contabil şef,
care arat\ c\ se propune recti-
ficarea bugetului local de veni-
turi şi cheltuieli pe anul 2018,
având în vedere dep\şirea
prevederilor bugetare previzion-
ate, dar şi privind lista de
investi]ii a Consiliului Local.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de specialitate
a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\
supune la vot proiectul şi este
aprobat în unanimitate.
2. Diverse - S-au discutat
probleme cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor
înscrise pe ordinea de zi, pre-
cum şi a punctului diverse,
domnul preşedinte de şedin]\
mul]umeşte consilierilor locali
şi tuturor celor prezen]i, pentru
participarea la şedin]a consiliu-
lui local şi declar\ închise
lucr\rile acesteia.

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene 
octaviana_ene@yahoo.com
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„Zilele ora[ului R\cari”,
s\rb\toare special\ 

dedicat\ „valorilor” localit\]ii 
O altfel de s\rb\toare la R\cari! Anul acesta,

autorit\]ile locale de la R\cari au decis s\ renun]e la
petrecerile cu muzic\ [i voie bun\, pe care le 
organizau pân\ acum cu ocazia s\rb\torii urbei [i s\
dedice edi]ia din acest an a „Zilelor Ora[ului” 
evenimentelor sportive, culturale, educa]ionale, de
evocare istoric\, de cinstire a oamenilor care în
fiecare zi, prin ac]iunile [i implicarea lor, contribuie la
dezvoltarea localit\]ii.

Programul evenimentelor a fost unul variat care
s-a adresat tuturor categoriilor de vârst\ [i care a
r\spuns preten]iilor, atât ale cet\]enilor simpli, gospo-
dari ai ora[ului, copiilor, sportivilor, cât [i ale oame-
nilor de cultur\ care au participat în num\r mare atât
la lansarea c\r]ii „Danseaz\, nu te opri!”, autor Sorin

Diaconescu, cât [i la manifest\rile de omagiere a lui
Ion Ghica, la 202 ani de la na[terea sa.
Mare parte a manifest\rilor dedicate „Zilelor Ora[ului”
au avut loc în aer liber, numai c\ de aceast\ dat\, pe
„scen\” nu au mai urcat cânt\re]i în vog\ din
showbizul românesc, ci gospodari ai ora[ului, elevi cu 
rezultate bune la înv\]\tur\, profesori, sportivi ai
localit\]ii, pompieri [i poli]i[ti care au fost mereu
aproape de locuitori [i autorit\]i. Cu to]ii au fost 
premia]i de administra]ia local\ cu ocazia „Zilelor
Ora[ului R\cari”, edi]ia 2018.

„A c\zut cortina peste “Zilele Ora[ului R\cari”!
Reu[it sau nu, r\c\renii vor decide în privin]a eveni-
mentului. Am v\zut fe]e luminoase, copii ferici]i,
sudoare, 

competi]ie, fair-play, mul]umiri. Am preferat un altfel
de desf\[ur\tor. Am renun]at la spectacolul în aer
liber [i am preferat s\ ne cinstim înainta[ii, s\ ne
cunoa[tem istoria [i s\ citim o carte („Danseaz\, nu
te opri!” autor Sorin Diaconescu), s\ premiem
frunta[ii r\c\reni. Sunt convins c\ vor fi [i critici (ce
ne-am face f\r\ ele?!), dar r\mân la p\rerea c\ 
suntem pe drumul cel bun.

Mul]umesc echipei implicate în organizarea 
evenimentului, mul]umesc participan]ilor, m\ înclin în
fa]a premian]ilor! Pân\ data viitoare, s\ auzim numai
de bine”, a transmis primarul Marius Carave]eanu la
finalul celor dou\ zile de s\rb\toare a ora[ului.

“Omagierea lui Ion Ghica la 202 ani de la naștere și lansarea cărții “Dansează, nu te opri!

Eveniment aniversar
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Festivitatea de premiere 
a frunta[ilor r\c\reni

Autorit\]ile locale din R\cari, prin
diverse activit\]i, dau via]\ oraşului
R\cari. Aşa cum ştim, s-a creat o
tradi]ie ca în fiecare an, la jum\tatea
lunii august, oraşul R\cari s\ îmbrace
haine de s\rb\toare pentru a marca
Zilele oraşului. 

O astfel de zi este o bun\ oportu-
nitate de a marca principalele realiz\ri
ale autorit\]ii locale, realiz\ri care
sunt destinate, bineîn]eles, locuitorilor
acestui oraş. 
Primarul Marius Carave]eanu a f\cut

un bilan] al proiectelor, dar, totodat\,
le-a dat asigur\ri  r\c\renilor c\ toate
informa]iile sunt publicate în ziarul
prim\riei,  dar şi cu ajutorul tehnolo-
giei ultramoderne, internetului şi tele-
foniei mobile.

Sala de festivit\]i  a Liceului
R\cari  a g\zduit festiviatea de
premiere a frunta[ilor r\c\reni:
premiul special, profesorul anului,
înv\]\torul anului, educatoarea anului,
poli]istul anului, pompierul anului,
jandarmul anului, cei mai buni elevi

de la clasa preg\titoare pân\ la liceu.
Unul dintre premiile speciale   a fost
oferit unui r\c\rean,  care este unul
dintre pu]inii restauratori de maşini
din România,  pasionat de Dacia
1300, b\trânul automobil autohton,
care pân\ în anii `80 domina pia]a
auto din ]ara noastr\. Omul cunoaşte
cele mai mici am\nunte despre Dacia
1300 şi toate piesele auto compo-
nente.

De la eveniment nu au lipsit:
cet\]eanul de onoare al ora[ului

R\cari, profesorul Iordan Gheorghe
B\rbulescu, preşedintele Senatului
Şcolii Na]ionale de Studii Politice şi
Administrative [i al]i invita]i de seam\:
Gabriel Boriga, fostul primar al
municipiului Târgovi[te [i manager
sportiv la CSM Steaua Bucure[ti,
avocatul Gabriel Cioac\, omul de
afaceri Aurelian Cotinescu, medicul
legist Papar\u Cristian, Mihai Drug\.
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R|DUCU CRISTINA L|CR|MIOARA

Care este rolul profesorului? Acela de a
fi dasc\l! A fi un dasc\l adev\rat este
un lucru rar, mai mult decât voca]ie, o
carism\. Un dasc\l adev\rat se dedic\
total elevilor, p\rin]ilor acestora, [colii ^n
care ^[i desf\[oar\ activitatea. Un
adev\rat dasc\l ^[i impline[te menirea
al\turi de colegi, depunând toate efor-
turile pentru binele lor, ajutând prin
exemplu personal, prin munc\ [i
d\ruire. A fi dasc\l este o op]iune care
porne[te din inim\ [i pentru inim\ [i nu
o solu]ie de moment. ~ntâlne[ti ^n via]\
oameni care v\d ^n tine mai mult decât
vezi tu [i care iau decizia de a munci cu
tine pân\ când [i tu vei ajunge s\
descoperi acea parte din tine de care
^nc\ nu e[ti con[tient. Sunt oameni ^n
via]\ care parc\ sunt f\cu]i pentru
sufletul t\u. 
Este un dasc\l con[tiincios, serios,
corect, nu spune “nu pot” sau “nu
vreau”, [i-a asumat destinul unei [coli,
{coala Gimnazial\ Ghergani, ^n calitate
de profesor-coordonator [i niciodat\ nu
s-a plâns c\ ar fi prea mult sau prea
greu.
Un astfel de dasc\l este cel propus
pentru “profesorul anului!” Face parte
din categoria dasc\lilor “tineri”, care au
^n]eles c\ aceast\ menire, [i nu
profesie, vine din suflet [i nu din
necesitate. 
Este un profesor care merit\ respectul
[i considera]ia noastr\ [i pentru
aceasta, doamna profesoar\ R|DUCU
CRISTINA L|CR|MIOARA (CRISTINICA)
prime[te titlul de PROFESORUL ANULUI.

TUDOR ELENA

Cadru didactic la {coala Gimnazial\
R\cari, face parte din categoria
dasc\lilor adevar\]i, a celor care ^[i fac
meseria cu pasiune, d\ruire [i
responsabilitate. Genera]ii ^ntregi au
^nv\]at s\ scrie, s\ citeasc\, s\
socoteasc\ sub atenta ^ndrumare a
acestui dasc\l. 
Fiecare dintre noi, când spunem [coal\,
ne-o amintim ^n primul rând pe doamna
^nv\]\toare. Cu ajutorul acesteia am

^nv\]at s\ descoperim “corola de minuni
a lumii”, am pornit pe drumul
cunoa[terii. 
~nv\]\toarea pune bazele form\rii  
personalit\]ii fiec\ruia. De modul ^n
care pornesc acum depinde ceea ce vor
face mai departe, cum se vor apropia
sau dep\rta de [coal\. De aceea,
responsabilitatea acestui dasc\l este
foarte mare, [i doamna ^nv\]\toare
TUDOR ELENA face parte dintre aceia
care au ^n]eles acest lucru. Astfel, 
genera]ii de elevi ^i mul]umesc pentru
modul ^n care le-au ^ndrumat pa[ii.  Lor
ne al\tur\m [i noi ast\zi prin acordarea
titlului de ~NV|}|TOAREA ANULUI.

PRICHINDEL MARIA 

Profesia de educatoare este complex\
[i nobil\, dificil\, dar frumoas\, exigent\
[i liber\, ^n care “a [ti” nu ^nseamn\
nimic dac\ [tiin]a ta nu o ^mp\rt\[e[ti
copiilor, cu emo]ie [i for]\ spiritual\.
Majoritatea copiilor ^[i doresc ca educa-
toarea lor s\ fie “cea mai frumoas\ [i
cea mai bun\”. Zâmbetul cald [i
privirea blând\, ^nc\rcat\ cu dragoste
pentru copii, calit\]ile remarcabile [i
sufletul curat ^i atrag pe copii, astfel
^ncât ace[tia s\ o vad\ ca fiind “cea
mai bun\ educatoare din lume.”
Doamna educatoare este primul model
al copilului care, pentru prima dat\,
p\r\se[te mediul cunoscut al familiei
pentru a p\trunde ^ntr-unul necunoscut,
cu reguli ce trebuie respectate [i ^n care
el nu mai este singur ^n centrul aten]iei
celorlal]i.
Doamna educatoare PRINCHINDEL
MARIA a f\cut ^n a[a fel ^ncât copiii
c\rora le c\l\uze[te pa[ii s\ nu simt\
aceast\ trecere [i cu ^n]elegere, calm,
tact pedagogic [i, mai ales, cu mult\
dragoste i-a transformat pe “gr\dinarii”
de la Gr\dini]a S\bie[ti ^n ni[te “mici
oameni” care [tiu când trebuie s\ 
vorbeasc\ [i când s\ tac\, când trebuie
s\ se ^nscrie ^n regulile colectivit\]ii din
care fac parte [i când ^[i pot da frâu
liber personalit\]ii, i-a ^nv\]at c\ trebuie
s\ respecte pe cei mai ^n vârst\, c\ 
trebuie s\ salute, c\ trebuie s\ fie
cumin]i [i s\ ^nve]e pentru a ajunge
“cineva” ^n via]\.
Pentru toate aceste lucruri [i, de
asemenea, pentru faptul c\ , de[i
func]ioneaz\ ^n cea mai ^ndep\rtat\
structur\ [colar\ a localit\]ii, nu [i-a
manifestat niciodat\ dorin]a de a o
p\r\si, fiind o ilustrare a cunoscutului
proverb „omul sfin]e[te locul”, i se
acord\ d-nei PRINCHIDEL MARIA de la
Gr\dini]a S\bie[ti titlul de 
EDUCATOAREA ANULUI.

ALEXE C|T|LIN

Meseria de jandarm este una complex\.
Jandarmii sunt permanent ^n ajutorul
oamenilor. Apar\ via]a [i integritatea
persoanelor, execut\ misiuni de asigu-
rare a ordinii publice cu ocazia tuturor
manifest\rilor sportive, cultural-artistice,
religioase etc. Jandarmul restabile[te
ordinea public\ grav tulburat\, asigur\
vizite oficiale, dar [i urm\rirea [i
prinderea celor certa]i cu legea etc.
Jandarmul nu este nici Superman, nici
Iron Man, este un om normal, cu copii,
cu obliga]ii, care, ^n multe momente, d\
dovad\ de un altruism mai mare decât
pot adopta unii sau al]ii. Atunci când
mul]i oameni sunt liberi, jandarmul este
la munc\. Meseria de jandarm implic\
mult\ d\ruire, pasiune, dar ofer\ [i 
satisfac]ia personal\ de a fi util. Dac\
nu iube[ti aceast\ meserie, cu tot ceea
ce implic\ ea, nu ai ce c\uta ^n rândul
jandarmilor. 
Domnul ALEXE C|T|LIN a aratat pân\
acum c\ a fi jandarm este o onoare [i
nu se teme de niciuna din provoc\rile
acestei meserii [i de aceea este
declarat JANDARMUL ANULUI.

UNGUREANU GEORGE

Pompierul este cel care pleac\
diminea]a, f\r\ a [ti când [i dac\ se va
^ntoarce. De multe ori p\[e[te dincolo
de limite, pentru a ^nfrunta pericolul sau
cel pu]in o provocare major\. Este cel
chemat la datorie pe canicul\, ger sau
furtun\, ^n caz de accident grav, 
inunda]ii [i incendiu. Ca pompier faci
orice e nevoie s\ te adaptezi situa]iei. 
Pompierul e un paradox. E muncitorul
care ^nl\tur\ molozul pentru a ajunge la
foc; e chimistul de la o scurgere de
materiale toxice; e medicul de la un
accident serios; e consilierul de dup\
un incendiu sau un deces; e profesorul
care ]ine un curs la [coala despre 
pericolele ^n caz de incendiu sau
cutremur; e tâmplarul care repar\ 
una-alta prin sta]ie; e mecanicul care
pune la punct ma[ina de interven]ie. 
Un pompier poate repara aproape orice,
dar ^n acela[i timp poate strica mai

mult decât pot mul]i s\ repare. Nu st\
niciodat\ departe de telefon [i e cel
care ajunge ^n timp util când apare vreo
problem\. E omul realist, dar [i cel 
credincios. Are nevoie de credin]\, ca
s\ ^nfrunte provoc\rile la capacitate
maxim\, ^n timpul unei interven]ii.
Indiferent de situa]ie, [tie c\ orice s-ar
^ntâmpla cei dragi nu vor fi singuri.
Dup\ ore de lupt\ cu flac\rile [i
c\ldura, primul lucru care ^l poate
“r\cori” sunt câteva simple cuvinte:
“totul e sub control”. Sunt primii care
ajung [i ultimii care pleac\. Sunt cei
care ^ncearc\ s\ lase ordine ^n urma lor,
cei care mereu vor scoate oamenii din
situa]ii dificile sau chiar stupide.
Pompierul este cel care sper\ s\ nu fie
nevoie s\ infrunte focul, dar trebuie s\
se antreneze pentru cel mai groaznic
incendiu. Poate petrece peste 100 de
ore antrenându-se pentru ceva ce se
^ntâmpl\ o singura data ^n via]\. Se
preg\te[te fizic [i mental pentru situa]ii
grave [i mereu sper\ c\ nu va fi nevoie
de experien]a antrenamentelor, dar [tie
c\ ^ntr-o zi va fi esen]ial\.
Un astfel de om - desemnat POM-
PIERUL ANULUI,  este domnul 
UNGUREANU GEORGE

SIMION DOREL-DIDI
Dac\ un tân\r ar fi ^ntrebat de ce vrea
s\ fie politist, probabil c\ ar r\spunde:
pentru c\ politistul este un om care 
trebuie s\ aib\ câte ceva din to]i

oamenii. El este ^n locuri ^n care se
petrec toate ilgalit\]ile lumii, având grij\
s\ nu s\vâr[easc\ niciuna pentru a fi
un model pentru ceilala]i. El trebuie s\
protejeze comunitatea, s\ fac\ locali-
tatea ^n care ^[i desf\[oar\ activitatea
un loc mai bun, mai sigur. El trebuie s\
aduc\ alinare oamenilor ale c\ror rude
au fost lovite, tâlh\rite, violate sau
ucise. El trebuie s\-l opreasc\ pe
incon[tientul care ^[i conduce ma[ina
ca un descreierat. De cele mai multe ori
trebuie s\ ia o hot\râre ^ntr-o secund\,
o hot\râre pentru care al]ii reflecteaz\
mult timp. El trebuie s\ fie [i asistent
social, [i psiholog, [i diplomat, [i dur
atunci când este cazul, [i, de cele mai
multe ori, nu prime[te, ^n schimb, nici
m\car un simplu “Mul]umesc!”
De aceea,  ^n numele tuturor locuitorilor
ora[ului R\cari, ^i spun domnului
SIMION DOREL-DIDI un „ Mul]umesc,
domnule poli]ist!”, al\turi de respectul
[i considera]ia noastr\ pentru meseria
pe care o face]i cu pasiune [i de 
conferirea premiului de POLI}ISTUL
ANULUI.

FESTIVITATEA DE RECUNOAȘTERE A MERITELOR
FRUNTA{ILOR R|C|RENI!

Zilele ora[ului R\cari 
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}ECU SERGIU [i GRIGORA{ T|NASE
Sunt multe ocupa]ii [i profesii ^n lumea
asta mare. Profesori, constructori,
avoca]i, oameni de afaceri… câte [i mai
câte. Dac\ ^ntrebi oamenii care este
menirea profesiei lor, vor r\spunde pe
cât de divers pe atât de unitar: s\ ajute
al]i oameni cu competen]a lor ^ntr-un
anumit domeniu. Dar care este oare
menirea unui sportiv de performan]\?
Meseria de campion este una din cele
mai grele, frumoase [i importante
meserii din lume, pentru c\ pe lâng\
lupta crâncen\ cu tine ^ns\]i sau cu
adversari pe m\sur\, implic\ o munc\
de sisif invizibil\ ^n lumina blitzurilor. 
A fi campion la un sport este extraordi-
nar. A te purta ^ns\ ca un adevar\t
campion ^n rela]ie cu ceilal]i, este din-
colo de cine a câ[tigat sau a pierdut
finala. 
Ce s-ar ^ntâmpla oare dac\ mâine ar
disp\rea competi]iile, performerii de
top, olimpiadele [i campionatele mondi-
ale? La o prim\ vedere probabil,
impactul social ar fi mai pu]in semni-
ficativ decât dac\ ar disp\rea profesii [i
oameni de care avem nevoie acum [i
aici, ca cei care construiesc sau
oamenii de afaceri. Cu siguran]\, lumea
poate s\ mearg\ [i f\r\ performan]a ^n
sport, dar oare va merge c\tre ^nainte?
Cu siguran]\, nu! Pentru c\ lumea are
nevoie s\n\tate [i multe provoc\ri, iar
performan]a ^nseamn\ provocare. 
Provoca]i s-au lasat [i cei doi tineri care
au devenit campioni na]ionali la dou\
discipline sportive ce implic\ mult\
munc\, for]\, perseveren]\ [i dorin]a de
a fi cel mai bun. Este vorba despre
}ECU SERGIU, campion na]ional [i euro-
pean la skandenberg, [i GRIGORA{
T|NASE, campion na]ional la culturism.

BADEA ANGEL
În urm\ cu fix un an de zile, a ajuns la
urechile mele, dorin]a de a readuce
echipa de fotbal Unirea R\cari pe prima

scen\ a fotbalului jude]ean
dâmbovi]ean. Cunoscând faptul c\ este

foarte iubit fenomenul fotbalistic în
ora[ul nostru, am primit cu bucurie
aceast\ veste. În aceste coordonate am
organizat o întâlnire pentru a stabili un
prim contact cu sus]in\torii noului
proiect Unirea R\cari. Astfel, cu aceast\
ocazie am cunoscut un domn cu o
educa]ie deosebit\, echilibrat [i cu o
dorin]\ foarte mare de a realiza lucruri
m\re]e pe plan fotbalistic cu echipa
Unirea R\cari. 
Domnul Badea Angel, c\ci despre 
dânsul este vorba, a promis c\ la finele
sezonului de liga a V-a Sud 2017-2018,
echipa Unirea R\cari va promova
deta[at în Liga a IV-a [i i-a ie[it....De
asemenea, dore[te ca echipa ora[ului
s\ devin\ un adversar de temut în fot-
balul dâmbovi]ean, sus]inând în 
continuare echipa NECONDI}IONAT [i
realizând transferuri de marc\ pentru
echipa noastr\, promi]ând [i de aceast\
dat\ ocuparea unui loc frunta[ la finele
noului sezon de liga a IV-a.
Având în vedere cele precizate anterior,
efortul depus, implicarea la echip\ 
precum [i rezultate echipei de fotbal
Unirea R\cari, Prim\ria R\cari ofer\ un
PREMIU SPECIAL domnului BADEA
ANGEL.

{U}| VASILE
Orice competi]ie sportiv\ presupune, pe
lâng\ preg\tire, determinare, competivi-
titate, [i un efor fizic deosebit [i un
mare risc de accidentare.

Cu toate c\ nici un sportiv nu intr\ ^n
competi]ie f\r\ avizul medico-sportiv
eliberat de o unitate de asisten]\ 
medical\, este permanent necesara
prezen]a unui cadru medical care s\
intervin\ ^n situa]ii de urgen]\.
Nu [tii niciodat\ cu ce te po]i confrunta
ca asistent medical ^n timpul unui meci
de fotbal, de aceea trebuie s\ fii
preg\tit mereu pentru orice fel de
interven]ie.
Preg\tit ^ntotdeauna pentru a acorda
primul-ajutor a fost [i este cel care are
^n grija din punct de vedere medical,

ehipele de fotbal ale ora[ului, de la
juniori pân\ la seniori.
Pentru acest lucru ^i mul]umim [i, ^n
semn de pre]uire [i recuno[tin]\, ^i
acord\m un PREMIU SPECIAL domnului
{U}| VASILE.

TUDOSE COSMIN [i MIHAI
Fiecare om este unic [i simte emo]ia ^n
felul lui. Când vine vorba de ma[ini,
lucrurile nu sunt diferite, astfel c\ unii
sunt ^nebuni]i dup\ aspect, al]ii dup\
putere, unii pun mult pre] pe marc\,
al]ii ^[i doresc s\ readuc\ la via]\
ma[ini ce par dep\[ite de vreme [i de
vremuri. ~n orice caz, pasiunea pentru
ma[ina pe care o de]ii te poate face 
s\-]i pierzi min]ile: s\ investe[ti to]i
banii pe care ^i ai, s\ la[i totul pentru a
o duce la service, s\-i repari [i cea mai
mic\ problem\ [i, de ce nu, s\ ^i aduci
diverse ^mbun\t\]iri care o vor face [i
mai mult “a ta”.
~n ultima vreme sunt tot mai multe 
seriale documentare despre restaurarea

autoturismelor clasice la posturile TV de
profil. Marea lor majoritate sunt 
americane [i ne arat\ destul de rapid
cum o epav\ poate fi readus\ la starea
^n care a ie[it din fabric\ ^n doar câteva
s\pt\mâni. ~n România, lucrurile stau
pu]in altfel. Pentru c\ la noi nu sunt
mun]i de bani de investit ^n autoturis-
mele vechi, mai ales când proprietarul
este un om cu venituri modeste iar 
procesul de restaurare este diferit.
Asfel, se ^ncearc\ recuperarea fiec\rei
piese, caroseria de tabl\ se ^ndreapt\
aproape ca pe vremuri [i se caut\ cu
asiduitate “donatori” – ma[ini ce nu mai
pot fi revitalizate de pe care se 
demonteaz\ aproape tot ce poate fi
demontat [i refolosit. De aceea, 
procesul acesta poate dura ani de zile
pentru un singur autoturism. 
Printr-un lung proces de restaurare a
trecut [i “b\trâna doamn\” care circul\
ast\zi pe drumurile noastre cu num\rul
DB-83-UAP, dup\ mai bine de 30 de ani
de stat “pe bara.” Meritul pentru
aceast\ revenire le apar]ine lui MIHAI [i

COSMIN TUDOSE, tat\ [i fiu, care, ^n
semn de mul]umire pentru reinvierea
unui simbol, o Dacie 1300, primesc din
partea autoritatii locale un PREMIU 
SPECIAL

FLORINA {I RADU GORNISTU
C\utând ^n dic]ionar sensul cuvântului 
“diaspora” am aflat c\ este un cuvânt
de origine greac\, atestat ^n 1876, 
format din dou\ elemente: “dia” – “din-
colo de” [i “speirein” – “^mpr\[tiat.” 
Cu alte cuvinte, românii din diaspora
sunt… ^mpr\[tia]i dincolo de grani]\.
Plecarea peste hotare ^n c\utarea unui
trai mai bun atrage dup\ sine multe
provoc\ri, incertitudini [i experien]e mai
mult sau mai pu]in pl\cute, indiferent
de ]ara aleas\ ca destina]ie. Traiul ^n
str\in\tate poate fi cea mai
satisfac\toare [i provocatoare 
experien]\ pe care o poate avea cineva,
dar, niciodat\, str\in\tatea nu va deveni
“acasa”. Acest lucru a fost ^n]eles [i de

familia pe care, ast\zi, o aducem ^n fa]a
dumneavoastr] ca pe un model pe care
ne-am dori s\-l urmeze [i al]ii. A pornit
spre o lume necunoscut\ pentru ca aici,
^n România, traiul devenise din ce ^n ce
mai greu. A muncit cu mult\ sudoare,
uneori cu mai multe joburi ^n aceea[i zi,
a strâns ceva b\nu]i, cu care s-a ^ntors
^n ]ar\. Nu 
“s-a culcat pe o ureche”, cum spune
românul, a ^n]eles c\ dac\ tot iei [i nu
pui la loc, ^n curând, totul se va termi-
na. Au decis s\ investeasc\. Nu ^ntr-un
magazina[ ^n care doar cumperi [i vinzi
ceea ce produc al]ii. Au ales agricultura
care presupune munc\ sus]inut\,
indiferent de anotimp. Au construit
solarii, au f\cut proiecte [i sunt 
permanent “^n activitate”.
Aceast\ familie reprezint\, a[a cum am
mai spus, un model demn de urmat [i
^n semn de mul]umire pentru tot ceea
ce a realizat, familiei FLORINA [i RADU
GORNISTU i se confer\ un PREMIU SPE-
CIAL din partea autorit\]ii locale.

Zilele ora[ului R\cari 
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Competi]ie strâns\ la R\cari, în
Dâmbovi]a. Gospodinele au l\sat crati]a
pentru câteva ceasuri şi şi-au m\surat
puterile la skandenberg. Evident, nici so]ii
n-au stat deoparte.
De zilele oraşului, prim\ria a renun]at la
tradi]ionalii mici şi la bere şi a decis s\
mearg\ pe por]ii de sport.
Aşa c\ l-a invitat la eveniment şi pe Radu
Valahu şi au pus muşchii nu la marinat,
pentru gr\tar, ci la treab\.
Doamnele au ajuns pe stadion devreme,
înainte ca soarele s\ fie prea puternic şi
s\ le sl\beasc\ puterile.
“Prin for]\! Nu exersez, prin for]\! 

Prima dat\, sigur!”, spune o câ[tig\toare.
Cei care s-au v\zut în tab\ra învinşilor au
g\sit motiv s\ mai exerseze.
“A fost foarte bine. Pentru prima încercare
e ok!”, este de p\rere o participant\.

Desigur, domnii nu s-au l\sat mai prejos
şi au vrut şi ei s\ arate cine are bra] de
o]el.

Şi au intrat în joc inclusiv cei mici.

Adev\rat\ provocare a fost, îns\, pentru
cei care s-au chinuit s\-l doboare pe
Radu Valahu.

“Am venit s\ facem sport, s\ d\m mân\
cu mân\, to]i cu inima roman\.
Skandenberg-ul înseamn\ strângere de
mân\”, a transmis acesta.

La final, organizatorii le-au f\cut cadou
copiilor zeci de biciclete noi.

“Mi-aş dori tare mult, începând cu mine,
s\ facem mai mult sport, mişcarea
sportiv\ s\ capete o mai mare for]\ în
R\cari”, este de p\rere Marius
Carave]eanu, organizator.

Primarul care a înlocuit micii
și berea de la zilele orașului
cu sportul. La ce probe și-a
supus localnicii

De prin pres\ adunate!                                http://stirileprotv.ro

Zilele ora[ului R\cari 
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Zilele ora[ului R\cari, 18-19 August 2018

Sportul, la putere 
de Zilele Ora[ului

Sute de oameni, de la cei mai mici competi-
tori, pasiona]i de sport sau campioni de talia
precum  Ion Oncescu, }ecu Sergiu sau Radu
Valahu [i pân\ la veteranul ciclist Radu
Nicolae  au r\spuns invita]iei lansate de
administra]ia local\ din ora[ul R\cari, par-
ticipând la competi]iile sportive de ciclism,
skanderberg, handbal, desene pe asfalt,

jocuri distractive ori fotbal, organizate de
zilele ora[ului.
La finalul unei zile, dedicate aproape în
întregime sportului, toat\ lumea s-a declarat
mul]umit\, astfel încât, într-un fel sau altul,
participan]i sau organizatori, cu to]ii au fost
înving\tori în aceast\ adev\rat\ s\rb\toare a
sportului pentru to]i.

Dincolo de ierarhii [i clasamente, de premii
[i preman]i, din acest eveniment a reie[it,
din nou, faptul c\ locuitorii R\cariului
agreaz\ implicarea în desf\[urarea unor 
astfel de competi]ii sportive, în care 
important nu e neap\rat s\ câ[tigi, ci pur [i
simplu s\ participi.

Mi[care, sport, s\n\tate! Arbitrat de Ion Oncescu cvintuplu campion
mondial la skanderberg la ambele bra]e, inclusiv de trei ori campion
la bra]ul stâng (2007, 2008 [i 2010) [i de dou\ ori campion la
bra]ul drept (2007 [i 2008); [i campion european în 2010 atât la
bra]ul stâng cât [i la bra]ul drept. A fost introdus în martie 2011 în
Hall of Fame "The 50 Greatest Armwrestlers In History". Al\turi de el
super greul Radu Valahu, eroul [i amfitrionul zilei. ~n deschiderea meciului de fotabl Dianamo Bucure[ti-Unirea R\cari, tricolorul românesc a

f\cut un tur de stadion ^n frunte cu super greul Radu Valahu Georgescu.

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  23.11.2018  9:19  Page 13



14 nr. 76, 2018

Sorin Diaconescu
La mul]i ani românilor din ora[ul R\cari! Am onorat
invita]ia de participa la o zi special\ care a debutat la
Ghergani cu omagierea lui Ion Ghica la 202 ani de la
na[tere, prin cuvântul unor istorici eminen]i. (Honorius
Motoc, Silviu Miloiu [i Alexandru Mitru). Mai târziu am
cunoscut pove[ti de via]\ ai c\ror eroi sunt oamenii
locului care s-au distins prin preg\tire, atitudine,
munc\ [i frumuse]e de caracter. Pe to]i ace[tia,
autoritatea local\ a g\sit de cuviin]\ s\ îi ofere drept
modele pentru întreaga comunitate, într-un cadru de
nobil\ ]inut\, a[a cum rar se poate vedea. Mul]umesc
pentu invita]ie [i da, am lansat [i la R\cari romanul
meu, 
“Danseaz\, nu te opri”. Felicit\ri [i mul]umiri, Marius
Carave]eanu!
Larisa Elena Felicit\ri copiilor [i acelora care au avut
ini]iativa de a-i r\spl\ti!
Florina Gornistu Ne mândrim cu a[a Primar! Un
exemplu de urmat! Felicit\ri! 
Tudose Cosmin Minunat, am r\mas f\r\ cuvinte!
Superbe poze! Mul]umim din suflet, domnule Primar!
Carmen Marcu Felicit\ri, domnule primar! Am
senza]ia c\ a]i reu[it s\ cl\di]i o mare familie!
Gigi Porojan Super tare. ...felicit\ri Carave]eanu
Marius
Rodica Ionita Felicit\ri întregii echipe!
Mircea Ion Ene Felicit\ri domnului primar MARIUS
CATAVE}EANU pentru organizarea acestui eveniment!
Luminita Avram Felicitari, tuturor celor care s-au
implicat! Felicit\ri, premian]ilor!
Maria Prichindel Frumos! Ne-am ^mbog\]it spiritual,
am cules lauri, am plecat acas\ recompensa]i!  
Georgeta Dinita 

La multi ani, R\cari! La mul]i ani, domnule primar!
Felicit\ri [i realiz\ri ^n continuare!
Cristina Lazar Sunt fericit\ [i foarte, foarte mândr\
ca Jandarmul anului este varul meu! Felicit\ri Cat\!
Felicit\ri colegilor t\i!
Gigi Porojan Super tare. ...felicit\ri Carave]eanu
Marius
Robert B\dic\ Foarte reu[ite "Zilele Ora[ului R\cari"!
Lucian Niculae Felicit\ri pentru promovarea valorilor!
Cultur\, educatie [i sport!
Ungureanu Ionela Felicit\ri! ~ntr-adev\r, copiii sunt
viitorul, ce bine ar fi dac\ to]i am gândi a[a, mai ales
la alt nivel. Dar poate, ca ^ncepând de jos, de la talpa
]\rii, vom reu[i s\ schimbam mentalit\]i [i destine.
Inc\ odat\ sincere felicit\ri!
Ciprian Ana Cristea Ceva ce nimeni nu o s\ mai
fac\!! V\ mul]umim domnule primar. Mereu a]i f\cut
numai lucruri frumoase.
M\nt\lu]\ Gabi Felicit\ri!! Ce e mai frumos în via]\,
decât s\ vezi zâmbetul unui copil care se bucur\ c\ a
fost r\spl\tit pentru rezultatele ob]inute într-un an de
zile. S\ ne-ntâlnim şi peste ani s\ ne bucur\m de
aceste 2 zile ale ORAŞULUI R|CARI
Alice Marius Craciun Felicitari, domnule primar
Carave]eanu Marius! Acte de cultur\ [i sportive
deosebite, o echip\ extraordinar\ [i mul]i inimo[i!
Ideea cu premierea cet\]enilor care s-au eviden]iat
este extraordinar\ [i v\ mul]umesc c\ mi-a]i oferit
prilejul de a fi parte a acestui program!
Mariana Silion Felicit\ri, d-le Carave]eanu ...sunte]i
un mare om de onoare ...la noi, pe scriitori, care sun-
tem, nu ne cunosc cei cu care convie]uim ...
Nelu Mih\il\ Felicit\ri tuturor care sau implicat în
acest eveniment!

Ioana Tudose Felicitari domnule primar, felicit\ri
tuturor celor implica]i!
Catalina Tudose Felicitari Grig !!!Ma bucur din suflet
ca te rev\d... Ce repede a trecut timpul.
Pasiunea nu cunoa[te limite...Felicit\ri pentru tot ceea
ce face]i! Nu este u[or dar [tiu ca ve]i reusi s\ duce]i
la cap\t acest proiect de suflet..  Felicitari pentru 
premiu... ce mândri suntem!
Gina Manea Felicit\ri! Respect! Sunte]i un exemplu
de urmat. Dumnezeu sa va ajute sa face]i [i mai mult,
s\ v\ bucura]i de tot ce a]i realizat pân\ acum.  
Ion Sandu Felicit\ri [i mult succes în continuare!
Emilia {tefan Nu am cuvinte....felicit\ri ! Toat\ stima
[i admiratia mea pentru voi! 
Grig T\nase 
~i mul]umesc domnului primar al ora[ului R\cari,
Marius Carave]eanu, pentru invita]ia la evenimentul
"Zilele ora[ului R\cari" [i pentru premiul surpriz\ pe
care a avut ideea s\ mi-l acorde, un premiu cu 
greutate, cam cât mine de greu. V\ mul]umesc!
Constantin Ionescu Un primar exemplu, care 
întotdeauna respect\, încurajeaz\ [i promoveaz\ 
valorile localit\]ii pe care o gestioneaz\, pune accent
pe valoarea uman\, demnitatea [i reu[ita lor.....Bravo
domnule primar, so], tat\ [i, cel mai important “Om”
Georgeta Matei Fericit\ri [i mult succes ^n 
continuare!
Silviu Sl\vescu Mi-a[ dori un primar ca dvs. Toate
cele bune [i mult respect  
Iliescu Andrada · 24:46 Felicit\ri!   Toat\ admira]ia! 
Dora Teodora Diaconescull Felicit\ri [i mult 
succes!

Cele [ase premii speciale au fost acordate:
Familiei Florina [i Radu GORNISTU – R\cari; Tudose
Cosmin - Mavrodin; {u]\ Vasile – Ghergani; Badea
Angi – Unirea R\cari; }ecu Sergiu – R\cari; T\nase
Grigora[- Ghergani.
EDUCATOAREA ANULUI: PRICHINDEL MARIA.
~NV|}|TOAREA ANULUI: TUDOR ELENA.
PROFESORUL ANULUI: RADUCU CRISTINA –
L|CR|MIOARA. 
POLI}ISTUL ANULUI: Agent [ef de poli]ie SIMION
DOREL-DIDI.
POMPIERUL ANULUI: plutonier  adjutant [ef
UNGUREANU GEORGE.
JANDARMUL ANULUI: plutonier adjutant   ALEXE
C|T|LİN.

În cadrul înv\]\mântului  s-au
remarcat urm\torii elevi: 

Evaluare na]ional\: BERIANU LEONARDO – 
MARIAN– {coala R\cari – media   9.82
Bacalaureat 2017: STAN CARMEN- GABRIELA -
media 9.36 
CLASA PREG|TITOARE - {coala R|CARI  - T|NASE
R|DUCU - MARIAN -  Clasa A;  POPESCU ILINCA –
ALEXANDRA - Clasa B ; {coala GHERGANI - STANCIU
ALEXANDRA - GAROAFA –DIVIA; {coala COLACU -
GHEORGHE NICOLAS – DANIEL.
CLASA I - {coala R|CARI - MANOLACHE C|T|LINA -
ELENA  - Clasa A; IONI}| ALISA – MARIA – Clasa B;
{coala GHERGANI - TENCIU ROXANA- GABRIELA;
{coala COLACU - MINCU CRINA – MARIA.

CLASA a II-a. {coala R|CARI -  POPESCU IOANA;
{coala GHERGANI - ROTARU DRAGO{ – NARCIS;
{coala COLACU - LIXANDRU BOGDAN – GEORGE .
CLASA a III-a {coala R|CARI - CLASA  a III-a  A  -
PETCU DELIA – ALEXANDRA; CLASA a  III-a   B  -
CALIN ALEXIA - FLORENTINA; {coala GHERGANI - PLI-
UMBUITU STEFANIA- IULIANA;  {coala COLACU -  IONI-
TA  ANA- CRISTIANA. 
CLASA a IV-a {coala R|CARI - IONESCU  TEODORA-
ANDREEA – Clasa A;
DUMITRU CATALIN - GABRIEL   - Clasa B; 
MANTALU}| MARIO- MADALIN – Clasa B - {coala
GHERGANI - NASTASE MIRUNA –
TEODORA; {coala COLACU - PARVU  MARIUS
ALEXANDRU.  
CLASA  a V-a. {coala R|CARI - NEAC{U ANDREI -
SEBASTIAN -   media 10.00; 
STÂNG| DAVID – ANDREI  -  media 10.00 ; UDREA
SEBASTIAN  - NICOLAE  -  media 10.00. {coala
GHERGANI - SANDU GABRIEL – ALEXANDRU  – media
9.76; 
{coala COLACU - MIHAI FLORENTINA - NICOLETA  –
media   9.94.
CLASA a VI-a . SCOALA RACARI - DINU CATALIN -
MARIO  -  media 9.93 ; 
LIVEDE ANDREEA - MARIA– media 9.93 ; SCOALA
GHERGANI - CHIRCA MIRUNA - MIRABELA   – media
9.71 ; SCOALA COLACU - NEAGU DARIA – ALEXANDRA
– media 8.93.
CLASA a VII-a. SCOALA RACARI - MARINATE -
CHIORUS DENISA – IOANA  - media 9.91; SCOALA
GHERGANI - VISAN VALENTIN - ORLANDO -media 9.50;
SCOALA COLACU - SERBAN LUCIAN  - STEFAN -

media 8.41.
CLASA a VIII-a. {coala R|CARI - Clasa a VIII a A -
IOSIFESCU DAVID – GEORGIAN  - media 9.94; MANU
EDUARD - MIHAI  - media 9.94; Clasa a VIII- a B -
BERIANU LEONARD - MARIAN – media 10 ; {coala
GHERGANI - ALEXANDRU LUCIAN - FLORIN - media
9.50; {coala COLACU - DOBRE AMIRA - NICOLETA –
media 9.19.
LICEUL TEORETIC “ION GHICA”  R|CARI
Clasa a IX-a R – DICU GHEORGHE - DANIEL-  media
9.94; Clasa a IX-a U 1- DUMITRU GEORGIANA-
ANDREEA  - media 9.88 ; Clasa a IX-a U 2    CIOTEA
ECATERINA - MIHAELA  - media 9.52; 
Clasa a X-a  R NICULAE GABRIELA - media -  9.91;
Clasa a X-a U 1    ALECU ANDREEA-BIANCA - media
9.28; Clasa a X-a  U 1    NICOLAE VICTORIA-GABRIELA
- media 9.28; Clasa a X  a  U 2   VLASCEANU ADINA-
FLORENTINA  - media 9.71; 
Clasa a X-a  U 3   MIHAI STEFAN-CATALIN  - media
9.89; 
Clasa a XI-a  R    RADU EUGENIA - {TEFANIA  –
media 9.88 ; Clasa a XI-a  R    NEGOI}| MIHAELA   –
media 9.88; Clasa a XI-a U 1   MATACHE CRISTINA –
IONELA - media 9.76 ; Clasa a XI-a U 2   BADIC|
NICOLAE ROBERT - media 9.90 ; Clasa a XI-a U 3
MOCANU ANDREEA – DANIELA  – media 9.50.
Clasa a XII-a U 1   B|DICA DORU-ANDREI– media
9.92 ; Clasa a XII-a U 2   STAN CARMEN – GABRIELA
- media 9.71; Clasa a XII-a  R     COSMA IRINA-ELENA
- media 9.91.

Adunate de pe facebook!

Valorile R\cariului, premiate ^n cadrul Zilelor ora[ului!

Cea de-a 9-a edi]ie a premiilor a avut loc de Zilele ora[ului R\cari, [i a avut  ca scop premierea celor
mai aprecia]i r\c\reni din domenii precum ^nv\]\mânt, cultur\, sport, agricultur\.

Zilele ora[ului R\cari 
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M\suri de prevenire
^mpotriva incendiilor

specifice sezonului rece
Viceprimar, Popa Dumitru
demetryos81@yahoo.com

0752.110.158

Statistica incendiilor din România arat\ c\,
anual, în medie, 14% din incendiile care se pro-
duc la gospod\rii cet\]eneşti au loc ca urmare a
coşurilor de fum defecte sau necur\]ate, respec-
tiv 6% ca urmare a mijloacelor de înc\lzire
defecte, improvizate sau 
nesupravegheate. Din p\cate, majoritatea aces-
tor incendii se soldeaz\ adesea cu tragedii.
De aceea, pentru prevenirea acestor evenimente
nepl\cute, cu consecin]e       devastatoare prin
pierderile de vie]i omeneşti [i pagubele pe care
le produc, ^n scopul cre[terii gradului de protec]ie
a locuin]elor şi gospod\riilor, va rug\m s\ dove-
di]i responsabilitate ^n respectarea m\surilor de
prevenire a incendiilor.

~n perioada sezonului rece, cele mai multe
incendii se înregistreaz\ la gospod\riile
cet\]ene[ti. Pericolul de izbucnire a incendiilor
cre[te, ca urmare a exploat\rii intense [i 
adeseori necorespunz\toare a sistemelor de
^nc\lzire (centrale termice, sobe cu sau f\r\ acu-
mulare de c\ldur\, radiatoare 
electrice), a cosurilor de evacuare a fumului
defecte sau necur\]ate, a instala]iilor [i a
aparatelor electrice utilizate cu defec]iuni,
improviza]ii sau care solicit\ excesiv reteaua de
distribu]ie a curentului electric, a chibriturilor sau
brichetelor lasate la 
îndemana copiilor, cenu[a cu jar aruncat\ la
^ntâmplare, a afumatoriilor improvizate sau a
fumatului ^n pat. 

Regulile elementare de prevenire a 
incendiilor cauzate de mijloacele de înc\lzire uti-
lizate în sezonul rece, vizeaz\ exploatarea în
condi]ii  corespunz\toare şi f\r\ defec]iuni a
mijloacelor de înc\lzire centrale şi locale, în scop-
ul evit\rii producerii unor evenimente nedorite.
Pentru inlaturarea pericolului de incendiu care
poate aparea la sobe, v\ recomand\m câteva
m\suri absolut necesare:
- verifica]i cu grij\ sobele, canalele şi cosurile de
evacuare a fumului, pentru ca acestea s\ nu
prezinte fisuri care s\ permit\ scânteilor s\
incendieze     materialele combustibile din
apropiere;
- tencui]i [i zugr\vi]i partea din pod a cosului de
fum, în scopul sesiz\rii imediate a fisurilor;
- cur\]a]i canalele şi coşurile de fum premerg\tor
sezonului rece;
- monta]i pe pardoseal\, în fa]a uşii de 
alimentare cu combustibil, o bucat\ de tabl\ cu
dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
- nu introduce]i ^n sobe lemne cu lungimea mai
mare decât focarul, nu l\sa]i u[a de la focar
deschis\ [i nu supraincalzi]i sobele;
- se interzice uscarea lemnelor pe sobele 
metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei şi

l\sarea nesupravegheat\ a focului;
- cenu[a [i jaratecul vor fi depozitate ^n gropi
speciale [i se sting cu ap\;
- nu l\sa]i copiii nesupraveghea]i ^n ^nc\peri unde
sunt ^n func]iune mijloace de ^nc\lzire.

Pentru mijloacele de ^nc\lzire locale sau 
centrale care folosesc combustibil lichid şi/ sau
gazos se recomand\ urm\toarele m\suri:
- verificarea etanşeit\]ii conductelor de 
alimentare cu combustibil;
- interzicerea supraaliment\rii cu combustibil;
- interzicerea alimentarii cu combustibil lichid
atunci când mijlocul de ^nc\lzire este ^n stare de
func]ionare;
- cur\]area periodic\ a conductelor de alimentare
[i duzelor de pulverizare;
- interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate
f\r\ regulatori de presiune sau cu garnituri 
deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe 
alimentate cu gaze naturale se  aeriseste 
camera, dup\ care intotdeauna se aprinde mai
^ntâi chibitrul [i apoi se manevreaza robinetul de
alimentare cu gaz.

O alt\ cauza frecven]\ de incendii ^n acest
sezon este reprezentat\ de exploatarea 
necorespunz\toare a aparatelor electrice de
^nc\lzire [i a instala]iilor electrice, pentru a c\ror
evitare trebuie luate urm\toarele m\suri:
- nu utiliza]i instala]ii electrice defecte efectuate
de personal neautorizat, montate direct pe 
materialele combustibile, cu improviza]ii, cu
leg\turi electrice neacoperite de material 
electroizolant, etc;
- nu suprasolicita]i circuitele electrice prin 
racordarea unor consumatori electrici care
dep\[esc puterea nominal\ a acestora;
- nu utiliza]i mijloace electrice de ^nc\lzire local\
improvizate;
- supraveghea]i permanent mijloacele de ^nc\lzire
electrice aflate în func]iune, chiar dac\ sunt
prev\zute cu mijloace de protec]ie (termostat),
deoarece acestea pot s\ nu func]ioneze la 

parametrii prevazu]i, [i deconecta]i-le ^n cazul ^n
care apar defec]iuni.
O alt\ cauz\ generatoare de incendii este
reprezentat\ de instalarea defectuoas\ [i/sau
exploatarea necorespunz\toare a centralelor ter-
mice cu combustibil gazos. 
Pentru ^nl\turarea acestora trebuie luate
urm\toarele m\suri:
- montarea centralelor se va efectua numai de
c\tre personal autorizat;
- verificarea etan[eit\tii conductelor de 
alimentare cu combustibil gazos;
- folosirea regulatoarelor de presiune ^n perfect\
stare de func]ionare;
- suspendarea utiliz\rii 
centralelor termice la apari]ia avariilor sau a
oric\ror altor defec]iuni [i solicitarea interven]iei
persoanelor autorizate pentru înl\turarea 
deficien]elor ap\rute.

ALTE RECOMAND|RI:
~n cazul producerii unui incendiu, se

actioneaz\ de urgen]\ pentru:
- anun]area incendiului la num\rul de apel unic
112;
- evacuarea tuturor ocupan]ilor cl\dirii precum [i
a bunurilor importante adapostite, ^n ordinea 
valorii     (doar dac\ nu va este pus\ via]a ^n
pericol);
- stingerea incendiului cu mijloace de prima 
interven]ie.

Numai prin respectarea acestor m\suri se va
reu[i reducerea num\rului interven]iilor ^n situa]ii
de urgen]\ [i, implicit, va cre[te gradul de 
siguran]\ al 
dumneavostr\ [i al gospod\riilor 
dumneavoastr\. O simpl\ gre[eala sau neglijen]a
poate produce pagube, unele nerecuperabile. 
Printr-un comportament preventiv, v\ salva]i via]a
şi bunurile!

De interes general
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Un an nou… 
[colar!

Este din nou septembrie! Este din
nou toamn\! Este momentul ^n care
^ncepem s\ culegem roadele muncii de
peste an, dar, mai ales, este momentul ^n
care se redeschid por]ile institu]iilor de
^nv\]\mânt pentru a primi cu mult\
dragoste genera]iile de elevi, elevi mai
mici sau mai mari.

~nceputul [colii este prilej de bucurie
pentru unii, pentru cei care v\d ^n [coal\
o treapt\ necesar\ ^n via]\, prilej de
necaz [i ^ntristare pentru al]ii, pentru cei
care viseaz\ la o etern\ vacan]\.

~ntotdeauna, ^n septembrie, fiecare
dintre noi, elevi, p\rin]i, cadre didactice,
retr\im acelea[i sentimente de emo]ie
pentru ca fiecare dintre noi constien-
tizeaz\ c\, pân\ la vara viitoare, pornim
^n “misiune” [i ne dorim ca, la final,  s\
tragem linie [i s\ spunem cu mândrie 
“misiune ^ndeplinit\.” To]i avem datoria
ca, indiferent de obstacolele pe care le
vom ^ntâlni, s\ nu d\m ^napoi [i s\ avem
curajul [i t\ria s\ ne urm\m ]elul.

Voi, dragi elevi, ave]i misiunea s\ fi]i
receptivi ^n a ^nv\]a din [tiin]a pe care o
ofer\ dasc\lii vo[tri, pentru a cre[te
frumo[i [i in]elep]i! S\ nu uita]i c\, de[i
uneori vi se pare poate prea mult sau
prea greu, tot ceea ce se studiaz\ ^n
[coal\ nu are alt scop decât acela de a
ajunge acolo unde v\ dori]i [i unde ne
dorim [i noi s\ ajunge]i!
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Dumneavoastr\, dragi p\rin]i,
ave]i misiunea de a fi al\turi de copiii
dumneavoastr\, s\ le oferi]i sprijinul ori
de câte ori au nevoie! S\ fi]i al\turi de
[coal\, pentru c\ printr-un parteneriat
corect familie – [coal\, dar [i comuni-
tate, copiii vor avea de câ[tigat!

Nu ^n ultimul rând, dumneavoas-
tr\, dragi colegi educatori,  sunte]i

chema]i s\ ^ndeplini]i o misiune, nu
tocmai u[oar\, dar frumoas\ [i nobil\,
purtând responsabilitatea de a lumina
mintea [i a sensibiliza sufletul celor
afla]i pe bancile [colii!

Pe acest drum al cunoa[terii [i
devenirii trebuie s\ ne angajam cu
to]ii: elevi, p\rin]i, profesori, autorit\]i,
pentru c\ de efortul nostru depinde

viitorul genera]iilor de azi dar [i al celor
de mâine. Nu ^ntâmpl\tor, cineva,  la
modul metaforic, a definit  [coala „o
cl\dire ^ntre pere]ii c\reia se afl\ ziua
de mâine.” (anonim).

Prof. Aurica Alionte

~nv\]\mânt
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HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 11.08.2018

Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui!

În dat\ de 11.08.2018, ora 18,00 s-au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei extraor-
dinare a Consiliului Local, în sala de
şedin]e a consiliului local, la care au
participat 13 consilieri şi delega]ii
s\teşti.
Începând cu ora 17.30 s-au desf\şurat
lucr\rile de analiz\ în cadrul comisiilor
de specialitate a documentelor prezen-
tate 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, în

deschiderea lucr\rilor şedin]ei domnul
Primar propune aprobarea ordinei de zi,
propunere care se aprob\ în unanimi-
tate de cei prezen]i.
Proiectul ordinei de zi al şedin]ei este
urm\torul:
1. Proiect de hot\râre privind aprobarea
execu]iei bugetare pe trimestrul II 2018.

Preşedintele de şedin]\ da cuvântul
domnului primar, care propune
amânarea acestui punct, pentru o
şedin]\ viitoare.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre 
domnul primar, preşedintele de şedin]\
supune la vot propunerea şi este 
aprobat\ în unanimitate
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investi]ii „Modernizarea şi
gestionarea inteligent\ a sistemului de
iluminat public în oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”.
Preşedintele de şedin]\ da cuvântul
domnului primar, care arat\ c\ având în
vedere promovarea cererii de finan]are
pentru obiectivul „Modernizarea şi 
gestionarea inteligent\ a sistemului de
iluminat public în oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a” în cadrul Programului

Opera]ional Regional 2014-2020, Axa 3
– Sprijinirea tranzi]iei c\tre o economie
cu emisii sc\zute de carbon, Prioritate
de investi]ii 3.1 – Sprijinirea eficien]ei
energetice, a gestionarii inteligente a
energiei şi a utiliz\rii energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în cl\dirile publice şi în sectorul
locuin]elor, este necesar a se parcurge
toate etapele premerg\toare depunerii
acesteia, astfel c\, se identific\ necesi-
tatea aprob\rii indicatorilor tehnico 
economici şi a devizului general al
proiectului, astfel:
Valoarea estimat\ total\ a investi]iei,
inclusiv T.V.A.: 11.746.537,00 lei 
2.522.069,13 euro
Lungimea re]elei de iluminat 43.610
ml; nr. l\mpi de iluminat - 1109;
nr. puncte de aprindere – 15 buc;
Amenajare şi dotare spa]iu dispecerat.

Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre 
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind trecerea
unor imobile din domeniul privat al UAT
oraşul R\cari în domeniul public al UAT
R\cari şi actualizarea inventarului
bunurilor ce apar]in domeniului public şi
privat al oraşului R\cari.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei secretar care prezint\ 
propunerea de trecere în domeniul 
public al oraşului R\cari, a tuturor
str\zilor înscrise în nomenclatorul
stradal, în vederea înscrierii în cartea
funciara a oraşului R\cari a
apartenen]ei acestora domeniului public
al u.a.t. R\cari.
De asemenea, se propune actualizarea
inventarului domeniului public în 
vederea promov\rii pentru emiterea
Hot\rârii de Guvern şi corectarea Anexei
nr. 64 la HGR nr. 1350/2001.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre 
domnul primar şi de c\tre comisiile de
specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în unanimitate.
4. Diverse.

La punctul diverse, s-au discutat
problem 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]\ consiliului local şi declar\
închise lucr\rile acesteia.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 28.08.2018
În data de 28.08.2018, ora
18,00 s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei extraordinare a
Consiliului Local, în sala de
şedin]e a consiliului local, la
care au participat 13 consilieri
şi delega]ii s\teşti.
Începând cu ora 17.30 s-au
desf\şurat lucr\rile de analiz\
în cadrul comisiilor de speciali-
tate a documentelor prezentate
în sus]inerea ordinei de zi,
dup\ care s-a trecut la
desf\şurarea propriu-zis\ a
lucr\rilor şedin]ei.
Dup\ intonarea Imnului

Na]ional, în deschiderea
lucr\rilor şedin]ei domnul 
primar propune aprobarea
ordinei de zi, propunere care se
aprob\ în unanimitate de cei
prezen]i.
Proiectul ordinei de zi al
şedin]ei este urm\torul:
1. Proiect de hot\râre privind
aprobarea execu]iei bugetare
pe trimestrul II 2018.

Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei contabil şef,
care prezint\ execu]ia bugetar\
pe trim. II 2018,
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
2. Proiect de hot\râre privind
rectificarea bugetului local pe
anul 2018.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei contabil şef,
care prezint\ propunerea de
rectificare a bugetului local pe
anul 2018.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre doamna contabil şef,
unele l\muriri aduse de domnul
primar, precum şi prezentarea
de c\tre comisiile de speciali-
tate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]\ supune
la vot proiectul şi este aprobat

în unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind
identificarea unor terenuri
aflate în proprietatea U.A.T.
oraşul R\cari, ca metode 
alternative unde se pot îngropa
cadavrele animalelor rezultate
în urma m\surilor de eradicare
a unui focar de pesta porcin\
african\.
Preşedintele d\ cuvântul 
domnului primar, care arat\ c\
este imperios necesar a fi 
stabilite toate m\surile nece-
sare de interven]ie în cazul
pestei porcine la nivelul
localit\]ii.
Astfel, se înainteaz\ 
propunerea de a stabili loca]ia
pentru eutanasiere, în zona
islazurilor, cât mai departe de
sat, şi pe o suprafa]\ care
apar]ine domeniului privat/
public al U.A.T., şi unde se
poate intra cu utilaje de escav-
are şi transport.
Dup\ prezentarea f\cut\ de

c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
4. Proiect de hot\râre privind
repartizarea în comodat c\tre
Asocia]ia Sportiv\ Unirea R\cari
– 2018, a unui spa]iu pentru
sediu social, situat în str. Ana
Ip\tescu, nr. 155, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a. 
Preşedintele da cuvântul 
domnului primar, care arat\ c\,
având în vedere reorganizarea
echipei de fotbal a oraşului
R\cari, se identifica necesitatea
atribuirii unui spa]iu pentru 
stabilirea sediului social al
Asocia]iei Sportive Unirea
R\cari 2018. Astfel, se 
înainteaz\ proiectul de hot\râre
privind repartizarea cu titlu a
gratuit a unui spa]iu destinat
sediului social al A.S. Unirea
R\cari 2018, în imobilul situat

în str Ana Ip\tescu, nr. 155 A,
oraşul R\cari.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
5. Diverse. 
La punctul diverse, s-au 
discutat problem cet\]eneşti. 
Dup\ epuizarea problemelor
înscrise pe ordinea de zi, 
precum şi a punctului diverse,
domnul preşedinte de şedin]\
mul]umeşte consilierilor locali şi
tuturor celor prezen]i, pentru
participarea la şedin]a 
consiliului local şi declar\
închise lucr\rile acesteia.

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene 
octaviana_ene@yahoo.com

De interes cet\]enesc
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În data de 29.10.2018, ora
16,00 s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei extraordinare a
Consiliului Local, în sala de
şedin]e a consiliului local, la
care au participat 13 consilieri
şi delega]ii s\teşti.
Începând cu ora 15,30 s-au
desf\şurat lucr\rile de analiz\
în cadrul comisiilor de 
specialitate a documentelor
prezentate în susinerea ordinei
de zi, dup\ care s-a trecut la
desf\şurarea propriu-zis\ a
lucr\rilor şedin]ei.
Dup\ intonarea Imnului

Na]ional, în deschiderea
lucr\rilor şedin]ei domnul 
primar propune aprobarea
ordinei de zi, propunere care se
aprob\ în unanimitate de cei
prezen]i. De asemenea, 
propune alegerea preşedintelui
de şedin]\. Domnul Achim Ion
propune preşedinte de şedin]\
pe domnul Mircea Valentin,
propunere care este aprobat\
în unanimitate de cei prezen]i.
Proiectul ordinei de zi al
şedin]ei este urm\torul:
1. Proiect de hot\râre privind
validarea mandatului de 
consilier local – al domnului
Valeanu Marian.
2. Proiect de hot\râre privind
aprobarea rectific\rii bugetului
local pe anul 2018.
3. Proiect de hot\râre privind
aprobarea Procedurii referitoare
la acordarea de înlesniri la
plata obliga]iilor fiscale 
contribuabililor persoane fizice
din oraşul oraşul R\cari, pentru
anul 2018.
4. Proiect de hot\râre privind
acordarea de scutiri, unor 
contribuabili persoane fizice.
5. Proiect de hot\râre privind
aprobarea concesionarii unui
spa]iu cu destina]ie cabinet
medical, situat în oraşul R\cari,
sat Colacu, jud. Dâmbovi]a.
6. Proiect de hot\râre privind
amenajare unui drum în satul
Colacu, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.
7. Proiect de hot\râre privind
atribuire denumire str\zi în
satul Colacu, oraşul R\cari,
jud. Dâmbovi]a.
8. Proiect de hot\râre privind
aprobarea organigramei.
9. Diverse.

1. Proiect de hot\râre privind
validarea mandatului de 
consilier local – al domnului
Valeanu Marian.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei secretar,
care prezint\ raportul de 
validare în func]ia de consilier
local din partea Partidului
Social Democrat, a domnului
Valeanu Marian, candidat în
alegerile locale din data de
05.06.2016- înscris la pozi]ia
nr. 9 din list\.

Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre secretarul oraşului, este
prezentat avizul favorabil al
comisiei de validare, dup\ care
preşedintele de şedin]\ supune
la vot proiectul de hot\râre,
care este aprobat în 
unanimitate.

2. Proiect de hot\râre privind
rectificarea bugetului local pe
anul 2018.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul doamnei contabil şef,
care arat\ c\ se propune 
rectificarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul
2018, având în vedere
dep\şirea prevederilor bugetare
previzionate.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
3. Proiect de hot\râre privind
aprobarea Procedurii referitoare
la acordarea de înlesniri la
plata obliga]iilor fiscale 
contribuabililor persoane fizice
din oraşul oraşul R\cari, pentru
anul 2018.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
arat\ c\ proiectul de hot\râre
propus spre aprobare vine în
întâmpinarea contribuabililor
persoane fizice care înreg-
istreaz\ debite restante la
bugetul local.

De asemenea, se arat\ c\
aprobarea acestei înlesniri la
plat\ va duce la:
- Prevenirea acumul\rii de noi
datorii la bugetul local.
- Stimularea achit\rii obliga]iilor
fiscale principale restante.
- Creşterea gradului de
colectare a impozitelor şi tax-
elor locale.

Proiectul de hot\râre, se
întemeiaz\ pe prevederile art
185, alin (1), lit b) şi alin (6)
din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedura fiscal\,
care prevede c\ organul fiscal
poate acord\, la cererea
temeinic justificat\ a contribua-
bilului, scutiri sau reduceri de
major\ri de întârziere.
Pentru a beneficia de aceast\
facilitate, începând cu
01.11.2018, persoanele fizice
vor depune o cerere (formular
tipizat) şi vor achita integral
toate obliga]iile fiscale 
principale restante pân\ la
data de 23.12.2016 inclusiv.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
4. Proiect de hot\râre privind

acordarea de scutiri, unor 
contribuabili persoane fizice.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ sunt depuse dou\
cereri de scutiri, respectiv
Milea Iuliana - pentru Ştefan
Gheorghi]\, din R\cari, str.
Republicii, nr 102 – veteran de
r\zboi şi Preda Ioana din
Ghergani, str. ing. Tudor Ion, nr.
349, care locuieşte cu fiul s\u,
ambii fiind încadra]i în grad de
handicap, cu o stare de

s\n\tate precar\, care impune
cheltuieli foarte mari privind
asigurarea între]inerii şi a
medicamentelor.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
5. Proiect de hot\râre privind
aprobarea concesionarii unui
spa]iu cu destina]ie cabinet
medical, situat în oraşul R\cari,
sat Colacu, jud. Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ ca proiectul de hot\râre
este înaintat spre aprobare, ca
urmare a solicit\rii de conce-
sionare a unui spa]iu propri-
etatea oraşului R\cari, aflat în
localitatea Colacu, pentru
extindere cabinet medical 
individual medicina de familie.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
6. Proiect de hot\râre privind
amenajare unui drum în satul

Colacu, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar, care
arat\ odat\ cu lotizarea
suprafe]ei ce urmeaz\ a fi 
concesionat\ pentru 
construirea de locuin]e, este
necesar a se amenaja drumul
de acces la aceste loturi,
suprafa]a pe care vor fi trasate
utilit\]ile, energie, ap\, gaz,
etc, fapt pentru care se 
propune proiect de hot\râre

privind aprobarea amenaj\rii
unui drumul public de acces, în
satul Colacu.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
7. Proiect de hot\râre privind
atribuire denumire str\zi în
satul Colacu, oraşul R\cari,
jud. Dâmbovi]a.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
arata c\ acest proiect de
hot\râre este propus spre 
aprobare pentru actualizarea
nomenclatorului stradal, ca
urmare a aprob\rii înfiin]\rii
unui drum public în satul
Colacu. Se solicit\ propunere
de denumire, astfel doamna
Alionte Aurica propune ca dru-
mul public nou înfiin]at s\
poarte numele profesor Ioana
Ivan, locuitor al satului Colacu,
fost director al Şcolii Colacu,
profesor devotat comunit\]ii
locale, care a c\l\uzit destinele
multor genera]ii de elevi.

Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a

avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot 
propunerea ca drumul nou 
înfiin]at s\ poarte numele de
prof. Ioana Ivan, propunere
fiind aprobat\ în unanimitate.
8. Proiect de hot\râre privind
aprobarea organigramei.
Preşedintele de şedin]\ d\
cuvântul domnului primar care
arata c\ este înaintat proiectul
de hot\râre privind aprobarea
organigramei de func]ionare
pentru anul 2019, atât pentru

aparatul de specialitate al 
primarului cât şi a Centrului
Reziden]ial pentru Persoane
Vârstnice R\cari,
Arat\ faptul c\ organigrama
aparatului de specialitate este
structurata pe num\rul maxim
de posturi aprobate, respectiv
63, iar pentru C.R.P.V pentru
un num\r de 54 posturi 
aprobate.
Dup\ prezentarea f\cut\ de
c\tre domnul primar şi de c\tre
comisiile de specialitate a
avizelor favorabile, preşedintele
de şedin]\ supune la vot
proiectul şi este aprobat în
unanimitate.
9. Diverse.

La punctul diverse, s-au 
discutat probleme cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor
înscrise pe ordinea de zi, 
precum şi a punctului diverse,
domnul preşedinte de şedin]\
mul]umeşte consilierilor locali
şi tuturor celor prezen]i, pentru
participarea la şedin]\ 
consiliului local şi declar\
închise lucr\rile acesteia.

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A 
EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 29.10.2018

SECRETAR,  jr. Octaviana Ene 
octaviana_ene@yahoo.com

De interes cet\]enesc
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Sâmb\t\, 22 
septembrie 2018, pentru
mul]i o zi de toamn\,
dar pentru copiii de la

Şcoala Colacu  a reprezentat o zi de var\, o zi de
vacan]\. Şi cum lor le place s\ se distreze, cu mic,
cu mare, au mers împreun\ la  B\l\ne[ti, unde s-au
întrecut la cursa de biciclete sau de role, iar cei mai
timizi  s-au întrecut în desene pe asfaltul  proaspat
turnat.
O zi deosebit\ petrecut\ de copii al\turi de p\rin]i
sau bunici, cu mult soare, voie bun\, zâmbete,
emo]ii, dorin]\ de afirmare, muzic\ potrivit\ vârstei

lor. Persoanele care au f\cut posibil\ aceast\ zi
sunt persoane deosebite de la Prim\ria R\cari, sub
îndrumarea domnului primar Carave]eanu, dar şi
cadre didactice care au dorit s\ petreac\ cu elevii
Şcolii Colacu, o zi f\r\ lec]ii, o zi în care i-au putut
cunoaşte pe copiii din spatele b\ncilor. Bucurie,
mul]umire, ner\bdare, perseveren]\, încântare,
uimire, râsete, zâmbete asta am v\zut pe chipurile
tuturor copiilor care au participat la aceste activit\]i.
Au fost încânta]i de adul]ii care le-au f\cut aceast\
bucurie: de a le fi al\turi şi mai ales s\ fie 
recompensa]i pentru desenul lor, sau pentru fiecare
pas realizat cu rola sau pentru fiecare pedal\ dat\ la

biciclet\, fiecare a primit o diplom\ de participare şi
un cadou, iar fruntaşii de la toate  competi]iile 
realizate vor primii câte o pereche de role oferite de
un sponsor care doreşte s\ fie anonim. Cum s\ nu-]i
doreşti s\ fii copil, mai ales dac\ sunt oameni care
vor s\ aduc\ un zâmbet pe chipul unui copil (care
poate nu este atât de norocos ca al]ii,) şi care îşi
doreşte şi el s\ poat\ spune ca a participat la o
competi]ie sau la un concurs de desene, c\ şi
desenul lui a fost fotografiat şi admirat, c\ şi el a
fost aplaudat când a trecut cu bicicleta  pe traseu.

Prof. T\nase Mihaela

“Toamna , toamna  harnic\,
toamna aurie, a adus la noi
^n sat numai bucurie!”
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A doua edi]ie 
a concursurilor 
de role, biciclete [i 
desene pe asfalt!

Aceast\ ac]iune a ajuns la a doua edi]ie [i se înscrie într-un
proiect mai amplu care se va desf\[ura sub genericul „Împreun\
pentru bucuria celor mici”. Proiectul are ca scop petrecerea 
timpului liber într-un cadru organizat,  departe de internet [i 
televiziune.
Ne propunem, în continuare, s\ dezvolt\m programe noi, 
interactive, care s\ duc\ la dezvoltarea armonioas\ a noilor 
genera]ii în societate.

~nc\ de diminea]\ copiii au fost astepta]i în fa]a Sediului Administrativ din B\l\ne[ti pentru a se înscrie la concursurile de desene pe
asfalt, role [i ciclism care au avut loc pe categorii de vârst\. 

Concursul de desene pe asfalt a fost bine
primit de participan]i, dovad\ fiind num\rul
mare al acestora [i entuziasmul de care au
dat dovad\, dep\[it poate doar de 
imaginatia copiilor care au ilustrat tema
propus\ ^n cele mai n\stru[nice desene.

       
      

   

Concursul de role [i ciclism au pus în mi[care peste 100 de copii care s-au întrecut pe
asfaltul proaspat turnat. La final ace[tia au urcat pe podium [i au fost recompensa]i cu
diplome [i premii.

Un concurs pe placul copiilor.
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102 – 06.06.2018 – ZAHAROF ANGELO
C|T|LIN – R|CARI - STRADA IORGU
DUMITRESCU NR. 7 – ~NSTR|INARE.
103 – 07.06.2018 – PAN| FLORIN –
R|CARI STRADA LIVEZILOR NR. 1 –
DEZMEMBRARE.
104 – 07.06.2018 – T|NASESCU NICOLAE
C|T|LIN. R|CARI - STRADA FILIPEASCA NR.
11 -DEZMEMBRARE.
105 – 08.06 2018 – SDEE. MUNTENIA
NORD. PENTRU BRD AGEN}IA R|CARI –
R|CARI STRADA ANA IPATESCU NR. 118 –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC|.
106 – 12.06.2018 – RIZEA RADU ALEXAN-
DRU – R|CARI STRADA BOANGA NR. 26 –
CONSTRUIRE LOCUIN}| PARTER +
MANSARD|.
107 – 27.06.2018 –  C|RUNTU VASILE –
R|CARI STRADA IORGU DUMITRESCU NR.
135 B – INSTR|INARE.
108 – 27.06.2018 – SC.MEGA CON-
STRUCTMETAL SRL. GHERGANI STRADA ION
GHICA NR. 240 B. – CONSTRUIRE ATELIER
AUTO.
109 – 27.06.2018 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU SOARE MARIA – MAVRODIN
STRADA ILFOVULUI NR. 182 – BRAN{AMENT
GAZE.
110 – 27.06.2018 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU DUMITRA NICU – COLACU
STRADA F|NT|NII NR 405 – BRAN{AMENT
GAZE.
111 – 27.06.2018 – SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU GHEORGHE GIGI GHIMPA}I
STRADA PARLAMENTULUI 156.
BRAN{AMENT GAZE.
112 – 27.06.2018 - SC ENGIE ROMANIA
SA – PENTRU NAUMESCU MAGDALENA –
R|CARI STRADA ANA IPATESCU NR. 139.
113 – 03.07.2018 – GHI}A MARIA –
S|BIE{TI STRADA BUCEGI NR. 55 –
INSTR|INARE.
114 – 09.07.2018 - SC.ENGIE
ROMANIA S.A – PENTRU NECULAE NECULAE
– MAVRODIN STRADA {COLII NR. 299 –
BRAN{AMENT GAZE.
115 – 10.07.2018 – {TEFAN JENI –
{TEFAN DUMITRU – R|CARI STRADA IORGU
DUMITRSCU NR. 73 – DEZMEMBRARE.
116 – 10.07.2018 – ORA{UL R|CARI –
R|CARI-GHERGANI – MODERNIZARE STR|ZI
ÎN ZONA DE SUD, ORA{UL R|CARI.
117 – 10.07.2018 – SDEE. MUNTENIA
NORD SA – PENTRU MOLDOVEANU RODICA
DANIELA – R|CARI STRADA MAGNOLIEI NR.
19 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC| –
LOCUIN}|.
118 – 10.07.2018 – ORA{UL R|CARI –
S|BIE{TI, MAVRODIN, COLACU, GHIMPA}I –
MODERNIZARE STR|ZI IN ZONA DE NORD –
ORA{UL R|CARI.
119 – 11.07.2018 – ENE LIXANDRA
ST|NE{TI STRADA CONSTANTIN BRÂNCOV-
EANU - INSTR|INARE.
120 – 12.07.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU CAZACU GHEORGHE – GHER-
GANI STRADA ION GHICA  NR. 87 –
BRAN{AMENT GAZE.
121– 12.07.2018 – ALBEI GHEORGHE –
R|CARI STRADA IORGU DUMITRESCU NR. 7
– CONSTRUIRE VULCANIZARE {I
SP|L|TORIE.
122 – 16.07.2018 – SDEE. MUNTENIA

NORD SA – PENTRU {IRNEA CORINA –
COLACU STRADA LIBERTA}II NR. 11 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRIC| – ORGA-
NIZARE {ANTIER IN SOLU}IE DEFINITIV|.
123 – 16.07.2018 - SDEE. MUNTENIA
NORD SA – PENTRU GEANTARU ION –
COLACU STRADA ISLAZULUI NR. 503 A -
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC| –
ORGANIZARE {ANTIER IN SOLU}IE DEFINI-
TIV|.
124 – 16.07.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU {ERBAN ION – GHIMPA}I
STRADA D|M|ROAIA NR. 150 –
BRAN{AMENT GAZE.
125– 20.07.2018 - SDEE. MUNTENIA
NORD SA – PENTRU SC.SOLO EX-IM SRL –
R|CARI STRADA ANA IP|TESCU NR. 188 -
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC| –
ORGANIZARE {ANTIER IN SOLU}IE DEFINI-
TIV|.
126 – 20.07.2018 – B|LAN {TEFAN –
{|BIESTI STRADA BUCEGI NR. 5 –
DEZMEMBRARE.
127 – 20.07.2018 – ST|NCULEA
GABRIELA, ST|NCULEA GHEORGHE – GHIM-
PA}I STRADA D|M|ROAIA NR. 87 – CON-
STRUIRE LOCUIN}| PARTER.
128 – 20.07.2018  - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU GRIGORE ION – GHERGANI
STRADA ION GHICA NR. 168 BRAN{AMENT
GAZE.
129 – 20.07.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU POPA VALENTINA – GHIMPA}I
STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 59
BRAN{AMENT GAZE.
130 – 20.07.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU IOANA C|LIN - GHERGANI
STRADA ION GHICA NR 67 BRAN{AMENT
GAZE.
131 – 20.07.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU GRIGORE DUMITRU - STRADA
ION LUCA CARAGIALE NR. 214
BRAN{AMENT GAZE.
132 – 25.07.2018 – SC.AGROBRIEL SRL –
GHIMPA}I STRADA VIZURE{TI – CONSTRUIRE
PLATFORM| BETONAT| (C|NTAR CEREALE).
133– 25.07.2018 NECHITA ANDREEA
MIRELA – GHIMPA}I – CONSTRUIRE
LOCUIN}| PARTER + MANSARD| .
134- 25.07.2018 – MANEA DUMITRU –
GHIMPA}I -  CONSTRUIRE LOCUIN}| PARTER
pI IMPREJMUIRE
135 - 25.07.2018 - DOBRESCU GEORGIAN
ALEXANDRU – GHIMPA}I - CONSTRUIRE
LOCUIN}| PARTER {I IMPREJMUIRE.
136 - 25.07.2018 – MO{TENITORII
DEFUNCTULUI RADU NICOLAE – COLACU
STRADA COLENTINEI NR. 355 – MODIFI-
CARE ACOPERI{ LOCUIN}| PARTER {I
IMPREJMUIRE.
137 - 25.07.2018 – OPISAN ANCA CRISTI-
NA – R|CARI STRADA STEJARILOR NR. 11 –
CONSTRUIRE LOCUIN}| PARTER +
MANSARD| , ANEX| , F|NT|N| , FOS|
VIDANJABIL| , {I IMPREJMUIRE.
138 - 25.07.2018 – DIMA GEORGIANA
CRISTINA – COLACU STRADA TINERETULUI
NR. 46 – CONSTRUIRE LOCUIN}| PARTER +
MANSARD|.
139 - 25.07.2018 – NEAGU GELU MARIAN
– COLACU STRADA ISLAZULUI NR. 4 – CON-
STRUIRE LOCUIN}| PARTER.
140– 26.07.2018 – {TIRBU EMIL GABRIEL
– GHIMPA}I – CONSTRUIRE LOCUIN}|
PARTER
141 – 26.07.2018 – V|CARU ALEXANDRU
SERGIU – GHIMPA}I – CONSTRUIRE
LOCUIN}| {I IMPREJMUIRE.
142 – 26.07.2018 - CRISTEA GHEORGHE
DANIEL – GHIMPA}I – CONSTRUIRE
LOCUIN}| PARTER
143 – 26.07.2018 – V|CARU C|T|LIN
GABRIEL GHIMPA}I – CONSTRUIRE

LOCUIN}| PARTER {I IMPREJMUIRE.
144 – 08.08.2018 – T|TULESCU ION –
R|CARI STRADA ANA IPATESCU NR. 175 –
V|NZARE.
145 – 08.08.2018 – CIRSTOIU ROMIC| –
COLACU STRADA ISLAZULUI NR. 18 – CON-
STRUIRE LOCUIN}| PARTER + MANSARD|.
146 – 08.08.2018 CRE}EANU OLGU}A -
COLACU STRADA ISLAZULUI NR. 12 - CON-
STRUIRE LOCUIN}| PARTER + MANSARD|.
147 – 08.08.2018 – CRE}EANU OCTAVIAN
– COLACU STRADA ISLAZULUI NR. 14 –
CONSTRUIRE LOCUIN}| PARTER.
148 – 10.08.2018 – SC.ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU CRISTEA GHEORGHE –
ST|NE{TI STRADA CONSTANTIN BRÂNCOV-
EANU NR 103 – BRAN{AMENT GAZE.
149 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU CRISTACHE RADU – GHER-
GANI STRADA INGINER TUDOR ION
150 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU C|MPEANU NICOLAE –
COLACU SRADA {TEFAN CEL MARE 483
BRAN{AMENT GAZE.
151 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A –PENTRU ARGATU CONSTANTINA –
R|CARI STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR.
32 - BRAN{AMENT GAZE.
152 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU NI}| VASILE FLORIN  – GHER-
GANI STRADA INGINER TUDOR ION  NR 291
– BRAN{AMENT GAZE.
153 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU – ANASON SILVIU – R|CARI
STRADA ANA IPATESCU NR 46 –
BRAN{AMENT GAZE.
154 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU DOBRE EUGEN – COLACU
STRADA F|NT|NII NR. 409 BRAN{AMENT
GAZE.
155 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU COSTACHE PARASCHIV –
MAVRODIN STADA BRADULUI NR. 114 .
156 – 23.08.2018 - SC.ENGIE ROMANIA
S.A – PENTRU P|TRASCU MARIANA –
R|CARI STRADA IORGU DUMITRESCU NR.
64 BRAN{AMENT GAZE.
157 – 23.08.2018 – ALBEI GHEORGHE –
R|CARI STRADA IORGU DUMITRESCU NR. 7
– CONSTRUIRE GARAJ.
158 – 23.08.2018 – LAZ|R OVIDIU
GABRIEL – GHIMPA}I STRADA D|M|ROAIA –
ALIPIRE
159 - 23.08.2018 - S.C. DOMENIUL GHICA
SRL – GHERGANI STR..INDUSTRIILOR –
CONSTRUIRE IMPREJMUIRE 
160 - 28.08.2018 – S.C. TELEKOM ROMA-
NIA S.A. – R|CARI STR. FABRICA DE ZAH|R
– RACORD FIBR| OPTIC| SITE VODAFONE
ROMANIA 
161 - 28.08.2018 – ORA{UL R|CARI –
R|CARI – MODERNIZARE STR|ZI IN ZONA
DE NORD ORA{ R|CARI 
162 - 28.08.2018 – ORA{UL R|CARI –
R|CARI – MODERNIZARE STR|ZI IN ZONA
DE SUD ORA{ R|CARI 
163 - 28.08.2018 – ORA{UL R|CARI –
R|CARI STR. ANA IPATESCU 115 – REABIL-
ITARE , MODERNIZARE {I ECHIPARE SCOALA
GIMNAZIAL| R|CARI 
164 - 29.08.2018 – S.C. MATINA PRODIN-
PEX SRL – GHERGANI T 67 P 3 – IN FORM|
59 - 23.08.2018 - S.C. DOMENIUL GHICA
SRL – GHERGANI STR..INDUSTRIILOR –
CONSTRUIRE IMPREJMUIRE 
160 - 28.08.2018 – S.C. TELEKOM ROMA-
NIA S.A. – R|CARI STR. FABRICA DE ZAH|R
– RACORD FIBR| OPTIC| SITE VODAFONE
ROMANIA
161 - 28.08.2018 – ORA{UL R|CARI –
R|CARI – MODERNIZARE STR|ZI IN ZONA
DE NORD ORA{ R|CARI
162 - 28.08.2018 – ORA{UL R|CARI –

R|CARI – MODERNIZARE STR|ZI ÎN ZONA
DE SUD ORA{ R|CARI
163 - 28.08.2018 – ORA{UL R|CARI –
R|CARI STR. ANA IPATESCU 115 – REABIL-
ITARE , MODERNIZARE 

{I ECHIPARE SCOALA GIMNAZIAL| R|CARI
164 - 29.08.2018 – S.C. MATINA PRODIN-
PEX SRL – GHERGANI T 67 P 3 – IN FORM|
165 - 04.09.2018 – TILIC| VASILE CIULIAN
– COLACU STR. COLENTINEI NR. 278 –
CONSTRUIRE ANEX| (GRAJD) FOS| {I
IMPREJMUIRE
166 - 04.09.2018 – S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU STAN VASILE – R|CARI STRA-
DA REPUBLICII NR. 66 – BRAN{AMENT
GAZE
167 - 04.09-2018 – S.C. ENGIE  ROMANIA
S.A. – R|CARI STR. N. P. R|C|REANU NR.
2A – BRAN{AMENT GAZE
168 - 04.09.2018 – POROJAN SIMONA
ALECU VASILE – MAVRODIN STR. {COLII NR.
289 – CONSTRUIRE LOCUIN}| P+M
169 - 04/09/2018 – N|STASE CRISTIAN –
COLACU STR. IZLAZULUI NR. 10 - CONSTRU-
IRE LOCUIN}| P
170 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU OJAG PETRIC| – COLACU STR.
HELESTEULUI NR. 248 – BRAN{AMENT
GAZE
171 - 04/09/2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU CONSTANTIN ILIE – R|CARI
STR. IORGU DUMITRESCU NR. 4 –
BRAN{AMENT GAZE
172 - 04/09/2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU B|DULESCU GABRIEL –
R|CARI STR. N.P. R|C|REANU NR. 3 –
BRAN{AMENT GAZE
173 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU M|RGARIT NICOLAE – GHER-
GANI STR. ION GHICA NR. 175 –
BRAN{AMENT GAZE
174 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU DINU ION – ST|NE{TI STR. C-
TIN BRÂNCOVEANU NR. 18 – BRAN{AMENT
GAZE
175 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU PITRIN SILVIA – MAVRODIN
STR. FAGULUI NR. 53 – BRAN{AMENT GAZE
176 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU ANDREI DUMITRA – ST|NE{TI
STR. C-TIN BRANCOVEANU NR. 33 –
BRAN{AMENT GAZE
177 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU DRAGOMIR MARIA – GHIMPA}I
STR. D|M|ROAIA R. 146 – BRAN{AMENT
GAZE
178 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU VASILESCU VASILICA RODICA –
MAVRODIN STR. C|MPULUI NR. 203 –
BRAN{AMENT GAZE
179 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU DUMITRU ELENA – MAVRODIN
STR. CAMPULUI NR. 204 – BRAN{AMENT
GAZE
180 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU TUDOSE MARIA – R|CARI STR.
ANA IPATESCU NR. 16 – BRAN{AMENT
GAZE
181 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU NEACSU MARIA – MAVRODIN
STR. SOCULUI NR. 301 – BRAN{AMENT
GAZE
182 - 04/09/2018 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. PENTRU GAVRIL| NICOLAE – GHIMPA}I
STR. AV. STOICESCU TITI NR. 179 –
BRAN{AMENT GAZE

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
Tel: 0766.345.320

nr. 76, 2018

Lista certificatelor
de urbanism

(urmare in pagina 23)
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Din registrele
st\rii civile!

Pentru noi, cet\]eniinr. 76, 2018

NA{TERI

DECESE
RACARI

Ene Paraschiv- R\cari- 77 ani
Dinc\ Ion- R\cari- 89 ani
Iancu Dumitra- R\cari- 78 ani
Stoica Eugenia- R\cari- 88
ani
Jangu Marin- R\cari- 79 ani
Petre Elena- R\cari- 83 ani

COLACU

Dobre Nicolae- Colacu- 49
ani
Tudor Nastasia- Colacu- 87
ani
Ioni]\ Traian- Colacu- 82 ani

Dumitra Mihai- Colacu- 77
ani
Manea Constantin- Colacu-
63 ani
Alexandru Khireac- Colacu-
87 ani
Ion Radu- Colacu- 68 ani

GHERGANI

Oprea Constantin- Ghergani-
63 ani
GHIMPA}I
{erban Vasile- Ghimpa]i- 85
ani
Manea Dumitru- Ghimpa]i-
82 ani

MAVRODIN
Cristea Aurica- Mavrodin- 76
ani
ST|NE{TI
Ivan Niculina- St\ne[ti- 83
ani

Chi]escu Elena- TGV- 84 ani
Çelik Ali- Turcia- 53 ani

Ofi]er Stare Civil\, 
Bucur Ancu]a

ancuta.bucur@yahoo.com

IUNIE 2018
SAMOIU MARIA
VASILE ANTONIO

IULIE  2018
ZLATE LIVIU
POPA AMALIA-MARIA
ENE EVELYN-NICOLE
MIHAIU DUMITRU-DANIEL

AUGUST 2018
DANICA AMIR –VIJAIN
GORNISTU EVA  MARIA-ALESSIA
TIPLIC ADRIAN-CRISTIAN
ENE MARIA-ADELINA

REVEICA MARIA –ROXANA
TANASE MARIAN-DOMINIC
MARGEAN ANDREEA-ALEXANDRA
DIMA ROXANA -GABRIELA

Gheorghe Ionu]
Troncea Alexandra- Valentina

Achim Ionu]- Alin
Voinovici Ana- Maria

Mitroi Marian
Manea Mirela- Maria

Vîn\toru Gheorghe
Vrab\ Aliona

Trandafir Ionu]
Vition Marijana- Mihaela

Popa Alexandru- Ionu]
{erban Cristina

Turcea Adrian- Mihai
Constantin Nicoleta- Mirela

Niculae Vasile- Constantin
Miclea Elena- Daniela

Gavril\ Samuel- Ioan
Tudor Andreea- Ioana

Iancu Alexandru- Valeriu
P\un Mihaela

Matei Ionu]
{irnea Corina

Sorescu {tef\nu]
Neagu {tefania- Aura

Amuza Georgian
Viule] Marilena- Georgiana

R\doi Teodor- Viorel
Moraru Liliana- Nicoleta

Toader Marian- D\nu]
D\nic\ Esmeralda- Marimar

Tene Adrian- C\t\lin
R\du]\ Nicoleta- M\d\lina

T\nase Mihai- C\t\lin
Andrei Ioana- Sorina

Dediu Alexandru- Vasile
{erban Andreea 

Tudorache Gabriel
Ast Mihaela- Elena

Grigore Marian
Savu Georgeta

Jose Maniyamkottu Jolmes
Andrei Valentina- Georgiana

Arm\[elu Remus- Cezar
Badea Adriana

Ene Gheorghe
Obreatcu C\t\lina- Mihaela

Turcea Ionel- Valentin
Radu Ioana

183 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU COMU{I
RADU DU}U – R|CARI STR. PODUL B|RBIERULUI NR. 21 –
BRAN{AMENT GAZE
184 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU DEAC
LIVIA – COLACU STR. BUJORULUI NR. 458 – BRAN{AMENT GAZE
185 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU ANDREI
CORNEL – MAVRODIN STR. {COLII NR.264 – BRÂN{AMENT GAZE
186 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU NEAC{U
NICOLAE – {T|NESTI STR. C-TIN BRÂNCOVEANU NR. 39
187 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU OPREA
LEONARD C|T|LIN  - R|CARI STR. TRANDAFIRILOR NR. 8 –
BRAN{AMENT GAZE
188 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU NICULAE
IONU} LUCIAN – MAVRODIN STR. I. L. CARAGIALE NR. 201 –
BRAN{AMENT GAZE
189 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU MIHAI
ALEXANDRU – R|CARI STR. PODUL B|RBIER NR. 38 –
BRAN{AMENT GAZE
190 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU FASCO
ION – R|CARI STR. PODUL B|RBIER NR. 40 – BRAN{AMENT
GAZE
191 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU MOALE
NICOLAE – GHIMPA}I STR. DRUMUL MARE NR. 289 –
BRAN{AMENT GAZE
192 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU DINU
AMALIA – COLACU STR. {TEFAN CEL MARE NR. 476A –
BRAN{AMENT GAZE
193 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU 
GHEORGHE MARIAN – MAVRODIN STR. PRUNULUI NR. 73 –
BRAN{AMENT GAZE
194 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU 
GORNISTU FLORINA – R|CARI STR. ANA IPATESCU NR. 81 –
BRAN{AMENT GAZE
195 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU PAPAIN-
OG IONU} EUGEN – R|CARI STR. BOANGA NR. 22 –
BRAN{AMENT GAZE
196 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU 
MARINESCU MARIANA – R|CARI STR. REPUBLICII NR. 95 –
BRAN{AMENT GAZE 
197 - 04.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU GOZU
GEORGE – R|CARI STR. GAROAFELOR NR 3 – BRAN{AMENT
GAZE
198 - 06.09.2018 – UNGUREANU STELU}A EUGENIA – R|CARI
STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 45 – CONSTRUIRE ATELIER
REPARA}II AUTO
199 - 13.09.2018 – SDEE MONTANIA NORD S.A. PTR. 
GHEORGHE IONU} – GHERGANI STR. PROF. IRINA  NR. 313A  -
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC| 
200 - 13.09.2018 -  S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU 
SANDRU ECATERINA – B|L|NE{TI STR. MIHAI VITEAZUL NR. 66 –
BRAN{AMENT GAZE
201 - 13.09.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU ENACHE
ANGELICA – MAVRODIN STR. I. L. CARAGIALE NR. 188 –
BRAN{AMENT GAZE
202 - 13.09.2018 – ENE {TEFAN – R|CARI STR. CUZA VOD|
NR. 14 – CONSTRUIRE GARAJ 
203 - 17.09.2018 – BOSTINARU GABRIELA LILIANA – GHERGANI
STR. ION GHICA NR. 62 – CONSTRUIRE LOCUIN}| P. 
204 - 20.09.2018 – SDEE MUNTENIA NORD S.A. PENTRU NI}|
ELENA – COLACU STR. HELESTEULUI NR. 237 – ALIMENTATIE CU
ENERGIE ELECTRIC|
205 - 20.09.2018 – SDEE MUNTENIA NORD S.A. PENTRU
MAISA VIRGINIA – COLACU STR. BUJORULUI NR. 451 BIS – 
ALIMENTATIE CU ENERGIE ELECTRIC|
206 - 20.09.2018 – MATEI MARIN – COLACU STR. ISLAZULUI NR
13 – CONSTRUIRE LOCUIN}| P.
207 - 21.09.2018 – CHEMICAL AGRO SRL – MAVRODIN
STR.FIERULUI NR. 339A – INSTALA}IE ELECTRIC| DE UTILIZARE
208 - 21.09.2018 – SDEE MUNTENIA NORD S.A. PENTRU
CHEMICAL AGRO SRL -  MAVRODIN STR.FIERULUI NR. 339A –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC| HAL| PRODUCTIE 
209 - 24.09.2018 – ALIONTE AURICA – R|CARI STR. ANA
IPATESCU – CONSTRUIRE LOCUIN}| P+1E
210 - 26.09.2018 – SDEE MUNTENIA NORD S.A. PENTRU 
FULGULE} ANICA – COLACU STR. TINERETULUI NR. 50A – 
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC|
211 - 26.09.2018  -  S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU
DUMITRU CONSTANTIN – GHIMPA}I STRADA D|M|ROAIA NR.
140 – BRAN{AMENT GAZE
212 - 26.009.2018  -  S.C. ENGIE ROMANIA S.A. PENTRU 
GRIGORE GHEORGHI}| – B|L|NE{TI STR. MIHAI VITEAZUL NR.
44 – BRAN{AMENT GAZE
213 - 28.09.2018 – CHEMICAL AGRO SRL – MAVRODIN STR.
FIERULUI NR. 337A , 339A – CONSTRUIRE SILOZURI {I SEC}IE
PROCESARE CEREALE {I PLANTE ALERGINOASE

(urmare din pagina 22)
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Dragii mei,

Cu iubire, sinceritate [i ^ncredere s\ v\ cl\di]i familia, cu dragoste s\ v\ cre[te]i copiii [i s\ v\ sprijini]i
unul pe cel\lalt.

Cu prietenie, r\bdare [i iertare s\ le face]i pe toate ^n via]\ [i c\s\toria va fi o binecuvântare de care
v\ ve]i bucura ^ntreaga via]\. S\ v\ iubi]i mereu ca ^n aceast\ zi minunat\. {i s\ ave]i o via]\ plin\ de
^mpliniri ^mpreun\! Acum, când v\ uni]i 
destinele,  cei dragi v\ sunt al\turi. Ast\zi, aici, ^mpreun\ cu to]i cei prezen]i, v\ urez fericire [i bucurie!

Cas\ de piatr\! Marius Florin Carave]eanu, Primarul Ora[ului R\cari

SÂMB|T|, CUNUNIE, 
{AMPANIE, FERICIRE
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~ntâlniri cet\]ene[ti ^n
cartierele S\bie[ti,
B\l\ne[ti [i St\ne[ti
Într-o atmosfer\ pl\cut\ [i
amical\, primarul Marius
Carave]eanu, împreun\ cu
viceprimarul, secretarul
ora[ului  [i consilieri locali, 
s-au întâlnit cu cet\]enii din
cartierele St\ne[ti, B\l\ne[ti
[i S\bie[ti, pentru a mai
schimba o vorb\, pentru a
discuta despre recentele
lucr\ri de asfaltare  dar [i
pentru a afla dolean]ele
cet\]enilor, toat\ lumea
socializând, ca o frumos\ [i
destins\ familie r\c\rean\.

Aceste întâlniri au avut loc la
Sediul administrativ din
B\l\ne[ti, la parcul din
cartierul St\ne[ti [i la fântâna
din S\bie[ti.
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În perioada 1 – 5 octombrie 2018, Liceul
Teoretic ”Ion Ghica” R\cari a participat la activ-
it\]ile desf\[urate în cadrul proiectului NEETs,
al\turi de partenerii din 10 unit\]i [colare din
]ara Galilor, Finlanda, Suedia [i 3 unit\]i
[colare din jude]ul Dâmbovi]a, coordonate de
Inspectoratul Şcolar Jude]ean Dâmbovi]a. 
Cei peste 70 de profesori [i elevi din 4 ]\ri
europene, sus]inu]i de Centrul Jude]ean de
Resurse [i de Asisten]\ Educa]ional\
Dâmbovi]a [i de Asocia]ia Tineri pentru Europa
de Mâine, au desf\[urat  în cadrul Liceului
Teoretic ”Ion Ghica” R\cari diverse activit\]i,
având şansa de a lucra împreun\, de a
împ\rt\şi idei şi practici despre preg\tirea tiner-
ilor, în scopul unei bune inser\ii profesionale
viitoare pe pia]a muncii.
Miercuri, 3 octombrie, dup\ ce au asistat la
orele desf\[urate în [coala noastr\, partenerii
din proiect au participat la workshop-ul ”Career
success”, sus]inut de doamnele profesoare
{andru Florina, Savu M\d\lina, Geant\ Cristina
[i Dimovici Andreea. Lucrând împreun\, elevii
au descoperit care sunt principalele obstacole
care stau în calea dezvolt\rii lor personale. 
Dup\ o bine meritat\ pauz\, în care a fost
organizat un meci ”amical” de fotbal, Asocia]ia
Tineri pentru Europa de Mâine a realizat un
atelier de educa]ie nonformal\, în cadrul c\ruia
elevii au descoperit cum s\ lucreze eficient,
atât în echip\ cât [i individual. Activitatea s-a
încheiat cu vizitarea Palatului Brâncovenesc de
la Potlogi, care a impresionat, prin povestea lui,
partenerii din celelalte ]\ri. 
Mul]umesc Muzeului de Istorie, Prim\riei
ora[ului R\cari, colegilor, elevilor [i p\rin]ilor
pentru sprijinul acordat în desf\[urarea acestei
activit\]i.

P.S. Am primit numeroase aprecieri de la
partenerii nostri, referitoare la condi]iile oferite
de [coala noastr\ – ”like in our school”!
Mândru de [coala noastr\!

Erasmus+ KA201 

Strategic partnership 
”NEETs - Not in

Education, Employment or
Training - a challenge for

Europe”
Short-term exchanges of

groups of pupils

1 Octombrie – Ziua Interna]ional\ a Persoanelor
Vârstnice...o zi special\ pentru p\rin]ii, bunicii sau
str\bunicii noştri, o zi special\ şi pentru noi to]i
cei care trebuie s\ le ar\t\m respectul şi
pre]uirea pentru eforturile şi realiz\rile lor.
1 Octombrie reprezint\ un prilej s\ ne reamintim
cât de valoroşi sunt oamenii, indiferent de vârsta
lor, iar noi, românii, am pus mult\ în]elepciune în
cunoscutul proverb: „ Cine nu are b\trâni, s\-şi
cumpere!”
Este bine s\ ne aducem aminte c\ exist\, c\ ne
a[teapt\, c\ î[i doresc nu mult, poate doar o
secund\, s\ le fim al\turi, s\ simt\ c\ cineva înc\
se gânde[te la ei. 
~n acest spirit, ast\zi, cu mic cu mare, de la elevi
la autorit\]i [i reprezentan]i ai bisericii, am încer-

cat s\ aducem un strop de fericire şi linişte
b\trânilor de la CAMS Ghergani. Slujba religioas\,
oficiat\ de preo]ii din parohiile oraşului R\cari,
micul program artistic prezentat de elevii Liceului
Teoretic „Ion Ghica” R\cari , cadourile preg\tite
cu aten]ie, toate acestea au avut menirea de a le
descre]i pu]in frun]ile celor interna]i aici. Ochii
plini de triste]e, griji, suferin]e, ^n care se
oglinde[te trecerea timpului, s-au luminat atunci
când [i-au dat seama c\ nu sunt uita]i.
„Enigmatici şi cumin]i / Terminându-şi rostul lor...”
au aşteptat aceste clipe cu bucuria celui care
simte c\ sunt aprecia]i şi respecta]i.
Iubire, apreciere, respect şi o plec\ciune pentru
cei care ne-au dat via]\ şi care ne-au oferit şansa
de a fi ceea ce suntem!

S\rut mâna, tat\l
meu, S\rut mâna,
mama mea...

5 OCTOMBRIE 2018 - 

ZIUA EDUCA}IEI

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 

Platon definea educa]ia ca fiind „arta
de a forma bunele deprinderi sau de
a dezvolta aptitudinile native pentru
virtute ale acelora care dispun de
ele.” Aristotel, în lucrarea sa
„Politica”, considera c\ „educa]ia 
trebuie s\ fie un obiect al 
supravegherii publice, iar nu 
particulare”. Johann Amos Comenius,
în lucrarea sa „Didactica magna”,
considera c\ la na[tere, natura
înzestreaz\ copilul numai cu
„semin]ele [tiin]ei, ale moralit\]ii [i
religiozit\]ii”, ele devin un bun al
fiec\rui om numai prin educa]ie.
Rezult\ c\ în concep]ia sa, educa]ia
este o activitate de stimulare a 
acestor „semin]e”, [i implicit, de 
conducere a procesului de
umanizare, omul ”nu poate deveni
om decât dac\ este educat”.
Azi, 5 octombrie 2018, am s\rb\torit
Ziua Educa]iei [i a Educatorilor. Cu

aceast\ ocazie, elevii [i profesorii
Liceului Teoretic ,,Ion Ghica” R\cari [i
ai [colilor gimnaziale R\cari,
Ghergani, Colacu, precum [i ai
gr\dini]elor din localitate, au 
organizat o serie de activit\]i 
specifice. Prin intermediul acestor
activitati cadrele didactice au
inten]ionat s\ le trezeasc\ elevilor
interesul pentru scoal\ [i ceea ce le
poate oferi aceasta. Elevii au realizat
diverse materiale tematice, au vizitat
obiective de interes cultural
(Biblioteca Or\[eneasc\, bisericile din
localitate, Parcul ”Ghica”). S-au 
organizat diferite concursuri tematice. 
Cei mai mul]i elevi au participat cu
dragoste [i interes la activitatile 
organizate, demonstrandu-[i 
creativitatea [i spiritul artistic.
Felicit\ri!
prof. Mu[at Valentina
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~n data de 11.09.2018, ora 12.30, în
sala de conferin]e a Liceului Teoretic “Ion
Ghica” din R\cari, Str. Ana Ip\tescu, Nr 81, s-a
lansat proiectul  POCU/74/6/18/105645 –
„{coala Bucuriei – Parteneriat pentru o 

comunitate de înv\]are dura-
bil\”  Obiectivul general: pre-
venirea abandonului timpuriu
al [colii pentru 480 de copii
[i elevi apar]inând grupurilor
vulnerabile din comunit\]i
dezavantajate din jude]ul
Dâmbovi]a (zonele R\cari [i
Cioc\ne[ti) prin programe
integrate de consiliere,
educa]ie remedial\ [i 
activit\]i nonformale, 
orientate c\tre nevoile 
specifice ale acestora, pro-
grame orientate c\tre 108
de p\rin]i/tutori, precum [i
îmbunat\]irea competen]elor
a 75 de cadre didactice din
înv\]\mântul preuniversitar. 
Grupul ]int\ este selectat din
cadrul Liceului Teoretic "Ion
Ghica" R\cari [i din cadrul
{colii Gimnaziale Cioc\ne[ti
[i este reprezentat de 120
pre[colari [i 360 [colari
(120 din clasa a X-a, 120
din clasa a VIII-a, 120 din
clasa a IV-a) care fac parte
din grupuri vulnerabile, 108
p\rin]i / bunici / tutori, 75
cadre didactice.
Proiectul propune realizarea obiectivului general
printr-o interven]ie integrat\, prin desf\[urarea
activit\]ilor:
- consiliere [i orientare educa]ional\ pentru
copii, elevi [i p\rin]i;
- educa]ie de tip remedial pentru elevi;

- ateliere de educa]ie nonformal\ tematice 
pentru copii, elevi,  p\rin]i/tutori: s\n\tate,
igien\, sport (SIS), abilit\]i de via]\    inde-
pendent\ (AVI), istorie local\, tradi]ii [i
me[te[uguri (ILTM), drepturile omului [i

democra]ie (DrOD), teatru forum (FOR), chimie
[i energie verzi (ChEV), antreprenoriat [i
ini]iativ\ (AntrIN);
- programe de formare profesional\ pentru
cadre didactice;
- dezvoltare grup de ac]iune local\ pentru
sus]inerea unei comunit\]i de înv\]are 

participativ\ (GAL-CIP).
În sal\ au fost prezen]i membrii echipei

de proiect  Marius CARAVE}EANU
Primar - UAT Ora[ R\cari / Partener 5,
Octaviana ENE  Coordonator proiect Partener 5,
Cristina Mihaela NICOLESCU Manager proiect,
Sorin Ion  Inspector {colar General  -
Inspectoratul {colar Jude]ean Dâmbovi]a /
Partener 1 Coordonator proiect Partener 1,
Cristina Maria MARIN Director – Centru
Jude]ean de Resurse [i Asisten]\ Educa]ional\ /
Partener 4  Coordonator proiect Partener 4,
Daniela Lumini]a BARBU Director - Casa
Corpului Didactic Dâmbovi]a / Partener 2
Coordonator proiect Partener 2, Vl\du\ C\t\lin
ANDREESCU Pre[edinte Asocia]ia Tineri pentru
Europa de Mâine/Partener 3  Coordonator
proiect Partener 3, Aurelia {ERB|NECI
Director {coala Gimnazial\ Cioc\ne[ti,
Alexandrul MITRU   Director Liceul “Ion Ghica”
R\cari, cadre didactice ale Liceului  Teoretic
’’Ion Ghica’’ R\cari, elevi ai Liceului Teoretic
R\cari, p\rin]i ai elevilor.

Aştept\m cu interes, începerea 
proiectului, atât noi  cadrele didactice ale
Licelui Teoretic R\cari, cât şi elevii din toate
structurile implicate în proiect. Ne dorim 

rezultate bune, reducerea abandonului şcolar
timpuriu, dezvotarea abilit\]ilor de via]\ a
elevilor şi programe de formare profesional\
atractive pentru cadrele didatice.

Prof. chimie  Costache Verginia

„{coala Bucuriei – Parteneriat pentru
o comunitate de înv\]are durabil\”

~nv\]\mânt
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Locuim ^ntr-o ]ar\ d\ruit\ cu toate 
frumuse]ile cu care Dumnezeu
impodobe[te natura. Mun]ii sunt ^nal]i
[i aprigi, apele curg involburate [i
limpezi, s\pându-[i drumurile prin
pietre, creând la suprafa]a lumii o
geografie spectaculoas\ [i
nemaiv\zut\. Românul cunoa[te
binecuvântarea apelor [i prin mi[carea
necontenit\ a talazurilor, deoarece
marea ne este accesibil\ din orice colt
al ]\rii, f\r\ s\ fie nevoie pentru
aceasta s\ batem la por]ile str\inilor.
Din p\cate ^ns\, asupra acestor 
minuni planeaz\ indiferenta poporului
c\ruia i-au fost d\ruite. Aruncatul 
resturilor de tot felul a devenit parc\
un sport na]ional. 

Astfel, ^n urma cu câ]iva ani, a luat
na[tere campania Let`s Do It
România!, o campanie de cur\]enie
na]ional\, ce are drept scop con[tien-
tizarea de noi to]i, mari sau mici, cât
de important este s\ avem un mediu
^nconjur\tor curat pentru a avea [i o
via]\ s\n\toas\. Protec]ia lumii ^n
care tr\im este o problem\ care ne
afecteaz\ [i ne implic\ pe to]i. 
În acest\ campanie au fost implicate
toate institu]iile de pe raza ora[ului
R\cari, sub coordonarea Prim\riei. Au
r\spuns la apelul lansat de asocia]ia
”Viitorul în Zori” -  ”Let` s Do It,
România!” Prim\ria R\cari, Poli]ia
R\cari, Centrul Medico-Social
Ghergani-R\cari [i Liceul Teoretic

”Ion Ghica” R\cari.
15 septembrie 2018. O zi 

frumoas\ de toamn\, cu mult soare.
O zi care ne-a permis nou\, elevi [i
cadre didactice de la structurile
Liceului Teoretic „Ion Ghica” R\cari,
s\ contribuim pu]in la  vindecarea
r\nilor naturii, r\ni pe care omul le-a
f\cut  f\r\ s\-[i dea seama c\, de
fapt, ^[i pune amprenta asupra
s\n\t\]ii sale [i a celorlal]i. Ne-am fi
dorit ca participarea s\ fie mult mai
mare, [i elevi [i profesori, ne-am fi
dorit ca, al\turi de noi, s\ fie [i
locuitori ai ora[ului ^n care tr\im [i
care s\ participe la ecologizarea
spa]iului natural din care fac [i ei
parte. Oricum, copiii prezen]i  au

^n]eles c\, prin ceea ce fac, pot oferi
un exemplu pe care [i al]ii ar trebui
s\-l urmeze. Au ^n]eles c\ igiena
mediului ^n care tr\iesc ^[i pune  ^n
mod direct amprenta st\rii sale de
s\n\tate.      

Mul]umim celor care ast\zi [i-au
rupt din orele de odihn\ [i s-au 
implicat activ ^n aceast\ campanie.
Sper\m c\ cei care au aruncat
gunoaie la ^ntâmplare nu vor mai face
acest lucru, gândindu-se ca pe acolo
a trecut un copil care putea fi chiar al
lor.

Dir. Adj.
Alionte Aurica

Let's Do It, R\cari: 
cur\]\m lumea împreun\! 
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Na[terea ta, de Dumnezeu N\sc\toare Fecioar\,
bucurie a vestit la toat\ lumea;
c\ din tine a r\s\rit Soarele drept\]ii,
Hristos Dumnezeul nostru!
{i dezlegând blestemul,
a dat binecuvântare,
{i stricând moartea, ne-a d\ruit nou\ via]a ve[nic\.  
(Troparul praznicului)

Cea dintâi mare s\rb\toare din anul bisericesc
ortodox, este Naşterea Maicii Domnului, pr\znuit\ la 8
septembrie. Se şi cuvenea, de altfel, s\ întâlnim
sfin]enia Maicii Domnului din cele dintâi zile ale anului
nou, Maica Domnului fiind sfin]enia omeneasc\ cea
mai înalt\, cunoscut\ şi preacinstit\ în Biseric\.
S\rb\toarea a fost stabilit\ în a opta zi din anul 
bisericesc, pentru c\ cifra opt simbolizeaz\ ziua
ve[niciei, via]a f\r\ de sfâr[it, iar datorit\ ei, Fiul Cel
ve[nic al lui Dumnezeu S-a întrupat, a biruit moartea
[i a d\ruit oamenilor via]\ ve[nic\ în Împ\r\]ia
Cerurilor.    În popor se spune c\ în aceast\ zi vor fi
ascultate mai ales rug\ciunile femeilor care vor s\
aib\ copii, dar şi a celor îns\rcinate, pe care Maica
Domnului le va ajuta s\ aib\ o naştere uşoar\. Şi cei
care vor s\ se c\s\toreasc\ se pot ruga în aceast\ zi
Maicii Domnului, ca s\-şi g\seasc\ perechea potrivit\.
Sfânta Scriptur\ nu ne ofer\ informa]ii despre
Naşterea Maicii Domnului. Acest eveniment este
relatat numai de Tradi]ia Bisericii, consemnat\ în
c\r]ile de cult [i în unele scrieri, precum

Protoevanghelia
lui Iacov, din 
secolul al II-lea.
Din Sfânta
Tradi]ie ştim c\
p\rin]ii Maicii
Domnului erau
Drep]ii Ioachim şi
Ana. Ei erau 
sterpi şi înainta]i
în vârst\, dar î[i
doreau un copil.
Ioachim era din
semin]ia lui Iuda,
din neamul
împ\r\tesc al lui
David, iar Ana
din semin]ia lui
Levi, fiind fiica
preotului Matan
[i a so]iei lui,
Mariam, din 

neamul lui Aaron. Erau în vârst\ [i, fiind lipsi]i de
copii, erau privi]i de ceilal\i ca blestema]i. Odat\, din
aceast\ pricin\, dreptului Ioachim i-au fost refuzate
darurile aduse la templu. De aceea el a zis c\tre so]ia
sa, Ana: ”M\ duc la munte [i acolo voi posti [i m\ voi
ruga lui Dumnezeu s\ ne d\ruiasc\ un copil”. Apoi a
plecat în pe[tera Proorocului Ilie de la Hozeva. Iar Ana
se ruga lui Dumnezeu cu durere [i cu multe lacrimi
acas\, zicând: ”Doamne, Atot[iitorule, Cel ce numai
cu cuvântul ai f\cut cerul [i p\mântul [i toate câte se
v\d; Cel ce ai zis f\pturilor Tale s\ tr\iasc\ [i s\ se
înmul]easc\; Cel ce ai binecuvântat pe Sarra, so]ia lui
Avraam [i ea a n\scut pe Isaac la b\trâne]e [i ai
d\ruit Anei fiu pe Samuel proorocul, d\-mi [i mie
road\ pântecelui [i nu l\sa s\ fiu de ocar\ între
oameni, c\, de voi na[te fiu sau fiic\, îl voi închina ]ie
cu toat\ inima [i-l voi da s\ slujeasc\ în biserica slavei
Tale”. Arhanghelul Gavriil s-a ar\tat apoi fiec\ruia din-
tre ei, spunându-le c\ rug\ciunea lor nu a fost trecut\
cu vederea [i c\ Dumnezeu le va trimite binecu-
vântarea Sa. Tot el le-a vestit c\ acest prunc se va
umple de Duh Sfânt [i va fi un vas ales lui Dumnezeu.
Astfel a venit pe lume aceea care a fost, este şi va fi,
fiica P\rintelui Ceresc, Mama Fiului şi mireasa Duhului
Sfânt, Împ\r\teasa tuturor Sfin]ilor, sprijinitoarea
p\c\toşilor, atotputernic\, ajut\toare şi rug\toare pen-
tru to]i oamenii, Maica mântuirii noastre a tuturor, mai
cinstit\ decât Heruvimii şi mai m\rit\, f\r\ de
asem\nare, decât Serafimii.  P\rin]ii Maicii Domnului,
Ioachim [i Ana, sunt  pentru familia cre[tin\, un

model de urmat. 
Familia creştin\ are conştiin]a responsabilit\]ii

creşterii copiilor în lumina Sfintelor Evanghelii ale
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tr\im într-o 
societate din ce în ce mai dezbinat\, într-o societate
din ce în ce mai secularizat\ şi de aceea este o 
datorie sfânt\ a unui p\rinte (a unei mame sau a unui
tat\ creştin) s\-şi creasc\ copiii în aceast\ n\dejde
sfânt\ pe care ne-o d\ credin]a noastr\ în Dumnezeu.
Mântuitorul spune despre Sine: «Eu sunt Lumina lumii;
cel care Îmi urmeaz\ Mie nu va umbla în întuneric, ci
va avea lumina vie]ii» (Ioan 8, 12). Vedem c\ în
aceast\ lume este nevoie de lumina aceasta
duhovniceasc\, ce nu poate veni decât de la unicul
izvor al luminii care este Dumnezeu. Dac\ dori]i s\
oferi]i copiilor dumneavoastr\ o avere, cea mai impor-
tant\ dintre ele este aceast\ comoar\ duhovniceasc\
a credin]ei, a n\dejdii şi a iubirii creştine, virtu]i care îi
dau omului puterea de a str\bate cu b\rb\]ie
duhovniceasc\ toate încerc\rile prin care este obligat
s\ treac\ în via]\. Atât de important este locul Sfin]ilor
Ioachim şi Ana în istoria mântuirii noastre, încât nicio
slujb\ a Bisericii Ortodoxe nu se încheie f\r\ a cere
rug\ciunile şi mijlocirile lor. S\ avem la inim\ perma-
nent icoana acestor sfin]i, icoana luminoas\ a familiei
Maicii Domnului, mai ales în perioada aceasta în care
familia tradi]ional\ creştin\ şi româneasc\ se 
confrunt\ cu atâtea ispite.

Sâmb\t\, 8 septembrie 2018, Biserica
”Na[terea Maicii Domnului” din localitatea Colacu, 
[i-a s\rb\torit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiat\
de c\tre  P.C. Pr. paroh  Ioan Ciobanu, iar r\spunsurile
la stran\ au fost date de 4 cânt\re]i, din Grupul
psaltic  ”Evloghia”, al Patriarhiei Române. La slujb\ au
participat, pe lâng\ mul]imea de credincio[i, membrii
comitetului de tineri ai parohiei, autorit\]i locale, în
frunte cu domnul primar  Marius  Carave]eanu. Dup\
Sfânta Liturghie, a fost s\vâr[it\ slujba de parastas
pentru ctitorii Bisericii, iar la miruit, credincio[ii au
primit câte o iconi]\ [i câte un acatist cu na[terea
Maicii Domnului.  

Cu aceste gînduri de bucurie şi n\dejde şi cu
inimi pline de mil\ şi smerenie, s\ intr\m în sfintele
biserici şi, s\rutînd icoana Maicii Domnului, s\-i
adres\m cu credin]\ aceast\ scurt\ rug\ciune: Uşa
milostivirii deschide-o nou\, binecuvîntat\ N\sc\toare
de Dumnezeu Fecioar\, ca s\ nu pierim cei ce
n\d\jduim întru tine, ci s\ ne mîntuim prin tine din
nevoi, c\ tu eşti mîntuirea neamului creştinesc. Amin.

Naşterea Maicii Domnului - 
începutul mântuirii noastre

Pentru credincioşii Parohiei Sfânta Cuvioas\ Parascheva
din R\cari, ziua de 14 octombrie este una de aleas\
bucurie, fiindc\ îşi pr\znuiesc hramul bisericii şi cinstesc
pe Sfânta Parascheva, care le este ocrotitoare.

Credincioşii prezen]i la Sf. Liturghie s-au bucurat de un
frumos cuvânt de înv\]\tur\ al Preotului Paroh. 

Evenimentul s-a încheiat cu o agap\ fr\]easc\, unde cu
to]ii ne-am bucurat de tradi]ionalele bucate româneşti
g\tite cu mult\ dragoste şi d\ruire de doamnele din 
parohie. În timpul organiz\rii s-a eviden]iat spiritul de
colaborare şi armonie între credincioşii parohiei „Sfânta
Cuvioas\ Parascheva”, care s-au implicat cu mult suflet
în preg\tirea s\rb\torii.

Hramul bisericii Sfânta
Parascheva din R\cari

Preot Paroh,
Ciobanu Ioan - Colacu

Via]a spiritual\
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Dou\ mame stau de vorb\:
– Copilul meu plânge foarte
rar noaptea, iar atunci când
începe s\ plâng\, eu îi cânt
un cântecel de leag\n şi
adoarme instantaneu!
– Şi eu îi cântam fiului meu,
doar c\ vecinii mi-au zis c\,
decât s\ îi cânt eu, mai bine îl
las pe el s\ plâng\!

****
Cea mai bun\ re]et\ pentru
supa de pui: pui ap\, pui sare,
pui morcovi, pui p\trunjel, pui

ceva fidea. Pui nu mai pui, c\
ai pus deja de cinci ori
***
- Doctore, mi-am fracturat
piciorul în dou\ locuri!
- Ştii exact unde-s aceste
locuri?
- Da.
- S\ nu mai mergi pe acolo!

****
- Ioane, ai f\cut ^nchisoare?
- N-am f\cut nici o ^nchisoare,
Marie. Când am ajuns eu
acolo era gata f\cut\...

***
La o petrecere:

- Nu ]i-a fost ruşine s\ te duci
de trei ori cu farfuria dup\
mâncare?
- Nu, fiindc\ de fiecare dat\
spuneam c\ este pentru tine!

****
- Tat\l t\u nu te mai ajut\ la
teme?
- Nu, doamn\, notele dv. l-au
jignit foarte tare!

- O ton\ de hârtie reciclat\ salveaz\ de la t\iere 15 arbori
maturi.
- PET-ul reciclat poate fi folosit pentru a fabrica noi 
produse: covoare, machete, material pentru tricouri,
înc\l]\minte, pulovere şi jachete, gen]i, umplutur\ pentru
haine de iarn\ sau saci de dormit şi chiar juc\rii;
- Sticla poate fi reciclat\ la infinit deoarece structura sa
nu se deterioreaz\ la reprocesare.
- Un cartuş de imprimant\ obişnuit se descompune în
peste 450 de ani. De aceea, reciclare lor devine 
necesar\.
- Bateriile con]in metale periculoase, precum: mercur,
plumb, cadmiu, nichel, litiu. Aruncate necorespunz\tor şi
odat\ ajunse în natur\, aceste metale polueaz\ puternic
mediul.
- Se estimeaz\ c\ pungile de plastic şi alte deşeuri din
acest material, aruncate în ocean, duc la moartea a peste
1 milion de fiin]e marine anual.
- Reciclarea unei singure sticle de plastic ar economisi

atâta energie cât s\ ]in\ un bec de 60W aprins timp de 6
ore.
- O singur\ doz\ de aluminiu reciclat\ economiseşte
destul\ energie cât s\ asigure func]ionarea unui televizor
pentru 3 ore.
- Becurile economice con]in mercur. De aceea, ar trebui
reciclate, nu aruncate la groapa de gunoi.
- Abandonat în natur\, plasticul se descompune într-o
perioad\ ce variaz\ între 100 şi 400 de ani.
- Procesul de reciclare a hârtiei genereaz\ cu 70% mai
pu]in\ poluare decât producerea hârtiei din materie prim\.
- Uleiul este unul dintre cele mai mari surse de poluare a
apei, un litru de ulei uzat poate contamina circa 1 milion
de litri de ap\. În acelaşi timp, are efect negativ asupra
canaliz\rii şi asupra func]ion\rii sta]iilor de epurare,
ducând pân\ la blocarea şi distrugerea acestora.
- Pentru a compensa pierderea de copaci din ultimul
deceniu, ar trebui ca fiecare persoan\ de pe P\mânt s\
planteze 2 copaci pe an şi s\-i îngrijeasc\ timp de 10 ani.
- Num\rul de pungi de plastic folosite anual în România
este de 5 miliarde. Doar 1% din pungile de plastic gener-
ate la nivel mondial se recicleaz\.

S\ mai [i râdem!

Lecturi de suflet!

Repetabila povar\ 
Adrian P\unescu

Cine are p\rin]i, pe p\mânt nu în gând
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând
C\ am fost, c\ n-am fost, ori c\ suntem
cumin]i,
Ast\zi îmb\trânind ne e dor de p\rin]i.

Ce p\rin]i? Nişte oameni ce nu mai au loc
De atâ]ia copii şi de-atât nenoroc
Nişte cruci, înc\ vii, respirând tot mai greu,
Sunt p\rin]ii aceştia ce ofteaz\ mereu.

Ce p\rin]i? Nişte oameni, acolo şi ei,
Care ştiu dureros ce e suta de lei.
De sunt tineri sau nu, dup\ actele lor,
Nu conteaz\ deloc, ei albir\ de dor
S\ le fie copilul c-o treapt\ mai domn,
Cât\ munc\ în plus, şi ce chin, cât
nesomn!

Chiar acuma, când scriu, ca şi când aş
urla,
Eu îi ştiu şi îi simt, p\timind undeva.

Ne-amintim, şi de ei, dup\ lungi s\pt\mâni
Fii b\trâni ce suntem, cu p\rin]ii b\trâni
Dac\ lemne şi-au luat, dac\ oasele-i dor,
Dac\ nu au murit trişti în casele lor...
Între ei şi copii e-o pr\sil\ de câini,
Şi e umbra de plumb a preazilnicei pâini.

Cine are p\rin]i, pe p\mânt nu în gând,
Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând.
C\ din toate ce sunt, cel mai greu e s\ fii
Nu copil de p\rin]i, ci p\rinte de fii.

Ochii lumii plângând, lacrimi multe s-au plâns
Îns\ pentru potop, înc\ nu-i de ajuns.
Mai avem noi p\rin]i? Mai au dânşii copii?
Pe p\mântul de cruci, numai om s\ nu fii,

Umili]i de nevoi şi cu capul plecat,
Într-un biet or\şel, într-o zare de sat,
Mai aşteapt\ şi-acum, semne de la str\moşi
Sau scrisori de la fii cum c-ar fi norocoşi,
Şi ca nişte stafii, ies arare la por]i
Despre noi povestind, ca de moşii lor mor]i.

În urm\ cu 20 de ani, un doctor tân\r, des-
curajat, a primit vizita tat\lui s\u care venea
din satul s\u.
„Ei, fiule, cum î]i merge?”
„Nu-mi merge deloc... nu pot s\ fac nimic!” a
fost r\spunsul s\u.
Entuziasmul tat\lui se stinse, dar îi vorbi în
continuare despre curaj şi r\bdare şi 
perseveren]\. Mai târziu, în acea zi merse cu
fiul s\u la un dispensar gratuit, unde doctorul
lucra f\r\ a fi pl\tit, şi unde lucra o or\ sau
chiar mai mult pe zi.
Tat\l era ca un spectator în timp ce 25 de
sarmani neferici]i primeau ajutor. Doctorul era
aşa de absorbit în munca lui încât uit\ de
tat\l s\u care-l vizit\ şi dup\ ce cu greu,
ultimul pacient p\r\si dispensarul, tat\l îi
spuse:
„Mi-ai spus c\ nu po]i face nimic! Dar eu
dac\ aş putea ajuta 25 de oameni într-o
lun\, aşa cum ai f\cut tu într-o singur\

diminea]\, aş mul]umi lui Dumnezeu c\ via]a
mea este folositoare!”„Da, dar nu am
câştigat niciun ban!” spuse fiul. „Banii, banii!
Ce pot fi banii în compara]ie cu ajutorul pe
care-l po]i da oamenilor? Nu te mai gândi la
bani, f\-]i treaba tot la fel în fiecare zi şi eu
am s\ merg la ferm\ şi voi munci cu bucurie
pentru tine ca s\ te sus]in, atâta cât voi tr\i,
şi voi dormi în fiecare noapte cu bucurie c\
i-am ajutat pe oamenii pentru care lucrezi
tu!” (24 aperili 1901)

Diverse

NU AM CÂŞTIGAT NICIUN BAN
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~n aten]ia
locuitorilor 

din cartierele

Colacu, 
S\bie[ti,
B\l\ne[ti, 

St\ne[ti [i
Ghimpa]i

Ajutoarele pentru înc\lzirea
locuin]ei cu energie termic\,
gaze naturale, energie 
electric\ şi combustibili solizi
sau petrolieri se acord\ pe
baz\ de cerere înso]it\ de
actele doveditoare privind
componen]a familiei şi veni-
turile acesteia. Aceste 
ajutoare pot fi solicitate pen-
tru perioada noiembrie 2018 -
martie 2019.

Acte necesare pentru acordarea
ajutorului pentru înc\lzirea locuin]ei,
acordat conform O.U.G nr.70/2011
privind m\surile de protec]ie social\
în perioada sezonului rece, cu
modific\rile şi complet\rile ulte-
rioare:

- copie acte de identitate ale solici-
tantului şi membrilor familiei peste
14 ani (BI, CI, CIP); 
- copie certificate de naştere ale
copiilor în vârst\ de pân\ în 14 ani; 
- copie certificat de c\s\torie sau

dup\ caz, copie hot\râre de
divor]/act notarial; 
- declara]ie pe propria r\spundere
c\ persoanele sunt desp\r]ite în
fapt şi data la care partenerul a
p\r\sit imobilul - dac\ este cazul. 
- certificat de deces - dac\ este
cazul.
- copie hot\râre judec\toreasc\
definitiv\ de încredin]are a copilului
sau de încuviin]are a adop]iei, de
plasament familial al minorului –
dac\ este cazul.
- dup\ caz, alte acte doveditoare
privind componen]a familiei; 
- documentele în baza c\rora solici-
tantul de]ine locuin]a (contract de
vânzare-cump\rare, contract de
vânzare cump\rare cu clauz\ de
între]inere sau clauz\ de habita]ie,
contract de închiriere, contract
comodat înso]it de copia CI/BI al
proprietarului, certificat de
moştenitor etc.); 
- pentru persoanele membre
men]ionate în cererea/declara]ie pe
propria r\spundere, care au 

domiciliul pe raza altei localit\]i
sunt necesare urm\toarele 
documente: 
- adeverin]\ emis\ de institu]ia
competent\ din localitatea de
domiciliu, din care s\ reias\ dac\
au depus/ nu au depus cerere 
pentru ajutor de c\ldur\, dac\ 
beneficiaz\/ nu beneficiaz\ de 
ajutor de înc\lzire; 
- adeverin]\ de salariu, pentru
fiecare membru al familiei care
lucreaz\ cu contract legal, în care
s\ se specifice salariul net ob]inut
în luna anterioar\ depunerii cererii,
inclusiv valoarea bonurilor de mas\
sau men]iunea c\ nu se primesc
bonuri din partea institu]iei; 
- copie talon pensie (din luna 
anterioar\ depunerii cererii)/ 
adeverin]\ de la Casa de Pensii;
copie talon aloca]ie de stat, plasa-
ment sau alte indemniza]ii (din luna
anterioar\ depunerii cererii); 
- copie talon indemniza]ie handicap
sau orice alte indemniza]ie/stimu-
lent acordat conform legii (din luna
anterioar\ depunerii cererii); talon
somaj (din luna anterioar\ depunerii
cererii), acolo unde este cazul;
- declara]ie pe proprie r\spundere a
titularilor /membrilor care nu 
realizeaz\ venituri (dac\ este cazul);
- factur\ energie termic\, gaze 
naturale, energie electric\ - dup\
caz;
- contract de debransare energie
termic\ sau gaze naturale în cazul
în care se solicit\ ajutor pentru
înc\lzirea locuin]ei cu energie 
electric\.
- orice alte documente solicitate,
dup\ caz.

Ajutoarele pentru înc\lzirea
locuin]ei cu energie electric\ se
acord\ doar în situa]ia în care 
acesta este principalul sistem de
înc\lzire utilizat.

Ajutoarele de înc\lzire nu se acord\
persoanelor/familiilor care de]in cel
pu]in unul dintre bunurile prev\zute
în Anexa nr. 4 la normele
metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu
modific\rile şi complet\rile 
ulterioare şi în cererea pentru 
acordarea ajutorului, respectiv:
cl\diri sau alte spa]ii locative în
afara locuin]ei de domiciliu şi a
anexelor gospod\reşti sau alte 
imobile aflate în proprietate;
mijloace de transport (autoturism/
autoturisme şi/ sau motociclet\/
motociclete cu o vechime mai mic\
de 10 ani cu excep]ia celor 
adaptate pentru persoanele cu
handicap ori destinate transportului
acestora sau persoanelor 
dependente precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu
accesibile, mai mult de un 
autoturism/motociclet\ cu o
vechime mai mare de 10 ani);
terenuri de împrejmuire a locuin]ei
şi curtea aferent\ şi alte terenuri
intravilane care dep\şesc 1000 m²
în zona urban\ şi 2000m² în zona
rural\; depozite bancare de peste
3.000 lei etc.

Titularii ajutoarelor pentru
înc\lzirea locuin]ei sunt obliga]i s\
comunice orice modificare 
intervenit\ în componen]a familiei şi
a veniturilor acesteia în termen de
5 zile de la data modific\rii.

Pentru acordarea ajutorului cu
energie termic\, limita venitului
mediu net lunar pe membru de
familie este de 786 lei în cazul
familiilor şi 1.082 lei în cazul 
persoanei singure.

{EF SERVICIU ASISTEN}|,
Psih. Ion Tudor

Acte necesare pentru acordarea 
ajutorului pentru înc\lzirea locuin]ei

De interes cet\]enesc
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1 Chiar dac\ aş vorbi în limbi omeneşti şi
îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o
aram\ sun\toare sau un chimval zâng\nitor. 
2 Şi chiar dac\ aş avea darul prorociei şi aş
cunoaşte toate tainele şi toat\ ştiin]a, chiar
dac\ aş avea toat\ credin]a, aşa încât s\
mut şi mun]ii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt
nimic. 3 Şi chiar dac\ mi-aş împ\r]i toat\
averea pentru hrana s\racilor, chiar dac\ 
mi-aş da trupul s\ fie ars, şi n-aş avea
dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. 4
Dragostea este îndelung r\bd\toare, este
plin\ de bun\tate, dragostea nu pizmuieşte,
dragostea nu se laud\, nu se umfl\ de 
mândrie, 5 nu se poart\ necuviincios, nu
caut\ folosul s\u, nu se mânie, nu se
gândeşte la r\u, 6 nu se bucur\ de
nelegiuire, ci se bucur\ de adev\r, 7 acoper\
totul, crede totul, n\d\jduieşte totul, sufer\
totul. 8 Dragostea nu va pieri niciodat\.
Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta;
cunoştin]a va avea sfârşit. 9 C\ci cunoaştem
în parte şi prorocim în parte, 10 dar, când va
veni ce este des\vârşit, acest „în parte” se va
sfârşi. 11 Când eram copil, vorbeam ca un
copil, sim]eam ca un copil, gândeam ca un
copil; când m-am f\cut om mare, am lep\dat
ce era copil\resc. 12 Acum, vedem ca într-o
oglind\, în chip întunecos; dar atunci, vom
vedea fa]\ în fa]\. Acum, cunosc în parte;
dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am
fost şi eu cunoscut pe deplin. 13 Acum dar
r\mân acestea trei: credin]a, n\dejdea şi
dragostea, dar cea mai mare dintre ele este
dragostea.

Texte 
biblice

1 Corinteni 13
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