
Aştept\m de ceva timp aceast\
perioad\ de tranzi]ie de la un anotimp la
altul. Vedem tot mai des cum soarele se
iveşte pe cerul senin, lumina şi energia sa
ajutându-ne s\ ne dezamor]im dup\ o
iarn\ lung\.
Iat\ c\ venirea prim\verii a adus nu doar
natura la via]\, ci a adus via]\ şi în
sufletele oamenilor şi a tuturor
vie]uitoarelor.

În pragul prim\verii, gândurile noastre
obişnuiesc s\ se îndrepte spre bunici,
mame, so]ii, surori şi fiice. Cu siguran]\ e
un timp pentru vorbe frumoase, flori şi
cadouri.
Mai mult decât oricând, pe parcursul anu-
lui, în luna martie este adus\ în aten]ia
noastr\ femeia... care este împreun\ cu
noi, autoarea, for]a, culoarea, realitatea [i
echilibrul vie]ii, purtând amprenta d\ruirii [i
pasiunii, creatoare a dragostei de adev\r [i
sentimente.

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. 78, 2019

“A venit frumoasa primavar\ [i când 
natura ^[i reia frumuse]ea [i sufletul uman
este preg\tit s\ re^nvie.”

Harriet Ann Jacobs

Tricolorul,
purtat cu

mândrie de
ghimp\]eni!

Femeia, eterna
prim\var\! 

(continuare in pagina 2)
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Luna martie este, din cele mai vechi
timpuri, dedicat\ femeilor, iar simbolic
este legat\ de respectul şi dragostea
cu care este înconjurat\ femeia,
mama.
Este adev\rat c\ de ziua femeii, a
mamei totul este frumuse]e...
Cât despre mine, pot spune c\ îmi
iubesc mama şi am mare respect
pentru toate femeile mame care şi-au

dedicat via]a creşterii şi educ\rii copiilor lor
sau ai altora. Respect r\bdarea
înv\]\toarelor, a profesoarelor, grija femeilor
medic pentru pacien]ii lor. Apreciez femeile
care îşi asum\ vârsta şi împart din  în]elep-
ciunea lor de via]\ altora, femeile care se
dedic\ familiilor lor indiferent de greut\]i,
femeile concentrate pe carier\ care
str\lucesc în domeniile lor datorit\
inteligen]ei. Toate aceste femei au nevoie
de respectul şi dragostea noastr\ mereu, nu
doar de 8 martie.

În lectura mea de sear\ am citit o poezie cu un mesaj profund, care nu te
las\ indiferent [i te pune pe gânduri...

Mai demult, o rândunic\ avea-n cuibu-i şase pui
Şi privea la ei s\rmana, ca la chipul soarelui:
De cu zori pornea - s\geat\ - c\utând, pe deal şi vai,
Hrana pentru puii s\i
Şi-n iubirea-i nu o dat\
S-a culcat ea nemâncata,
Dar destul de fericit\ c\ nu s-a-ntâmplat nicicând:
Dintre pui, s-adoarm\ vre-unul ars de sete sau fl\mând,
Nici n-a fost mai mândra mama decât ea-ntre rândunici,
Când vazu-ntr-o zi ca puii se f\cuser\ voinici,
Şi n-a mai avut odihna nici cât ai clipi, sub soare,
Pân\ când, pe fiecare pui nu l-a-nvatat s\ zboare,
Dar, când to]i puteau s\ plece încotro voiau sub slava,
Rândunica, istovit\, a c\zut în cuib bolnav\
Şi cu ochii plini de lacrimi ]int\-n ochii fiecui,
Zise celor şase pui:
Dragii mamii, eu de-asear\, simt în inima un cui:
Aripile greu m\ dor
Şi nici vorb\ s\ mai zbor...
Dumnezeu mi-a dat putere. - Oricât am avut nevoi, -
S\ g\sesc într-una hrana pentru voi...
Ast\zi fiindc\ sunt bolnav\, dragii mamii, se cuvine, -
Mari cum v-a f\cut m\icu]a, s\-ngrijiti şi voi de mine
Şi ca nimeni dintre puii-mi s\ nu simt\ c\ mi-e rob,
Fiecare, s\-mi aduce]i, zilnic, numai câte-un bob;
Ale voastre şase boabe milostive, m\ vor ]ine
Pân\ când o s\ vrea cerul s\ m\ fac\ iar\şi bine...

Ascultând cuvântul mamei, au zburat cei şase pui
Şi-au adus, vre-o şase zile, fiecare bobul lui...
Mai departe însa puii. - Be]i de-al slavilor înalt, -
Fiecare-având n\dejdea c\-i va duce cel\lalt, -
N-a mai dus nici unul bobul şi, uitat\ mucenica,
A murit atunci de foame cea mai sfânta rândunic\.

Şi-a r\mas apoi povestea trist\, neluat\-n seama,
Orişicui ai sta s-o spui,
Ca o mam\ îşi hr\neşte: şase, opt sau zece pui,
Însa zece pui, adesea, nu pot to]i hr\ni o mam\.
(Vasile Militaru - Şase pui şi-o biata mam\)

Dragostea unei mame este nem\rginit\, ne spune [i Vasile Militaru în
aceasta  poezie.

Nimeni nu [tie câte sacrificii face ea, mama, pentru puii ei ca s\ fie
s\n\to[i, cura]i, frumo[i [i uneori, noi, copiii, uit\m c\ are nevoie [i ea  de
grija noastr\.

Deseori întâlnim atâtea pove[ti din via]a real\:  mult\ durere de
p\rinte. Este greu s\ ascul]i asemenea cazuri.
Când te gânde[ti c\ o mam\, cât [i un tat\, face orice pentru copilul lui; îi
iart\ orice [i se uit\ la el ca la soare, c\ poate îndura multe (munca pân\

la epuizare, s\r\cie, umilin]e şi frustr\ri)
numai s\-şi vad\ copilul fericit. Dar
r\splata nu e întotdeauna cea
aşteptat\.

Un proverb de demult ne spune c\
recunoştin]a este floare rar\. În tim-
purile pe care le tr\im, acest proverb a
devenit o stare de fapt a societ\]ii.
Ar trebui s\ ne obişnuim s\ fim mai
mult decât recunosc\tori... chiar s\ îi
numim eroi şi s\ le spunem mai des c\
îi iubim şi c\ îi pre]uim. Despre cei
pentru care un telefon din partea
noastr\, a copiilor pleca]i din casa lor,
poate chiar şi din ]ara lor, înseamn\ mai
mult decât orice cadou le-am trimite.
P\rin]ii sunt unici. Între miliardele de
oameni care tr\iesc pe Terra exist\ doi
oameni din c\ror carne şi suflet ne
tragem şi noi. Nu mai exist\ nic\ieri doi
oameni ca p\rin]ii noştri; ei sunt unici.
P\rin]ii noştri r\mân p\rin]ii noştri
indiferent de evolu]ia noastr\ social\,

intelectual\ sau material\.
P\rin]ii r\mân p\rin]i pân\ la moartea lor, precum [i copiii r\mân

copii pân\ la moartea p\rin]ilor lor, deci ascultarea fa]\ de mam\, cât [i de
tat\, nu înceteaz\ odat\ cu c\s\toria sau plecarea lor de acas\, cum s-ar
putea crede.

Cât despre mine aş putea spune ca Fericitul Ieronim c\: “Dup\
Dumnezeu, nu iubesc pe nimeni atât de mult ca pe mama”, [i, de aseme-
nea, a[   completa - [i pe tat\l meu.

Pe când eram un prunc şi un copil neajutorat, grija şi dragostea
mamei mele mi-au fost oferite cu mult\ dragoste şi d\ruire. De aceea am
în]eles c\ eforturile noastre trebuie s\ fie acelea de a uşura poverile, de a
nu rosti niciun cuvânt nechibzuit şi de nemul]umire... Ele trebuie iubite,
respectate şi apreciate pentru c\  au cel mai puternic spirit de sacrificiu [i
cea mai statornic\ [i durabil\ dragoste.

8 MARTIE - ZIUA FEMEII! Mare zi! Este ziua voastr\, a celor mai dragi fiin]e
din via]a noastr\, fie c\ sunte]i mame, so]ii, fiice, surori sau colege de
serviciu.

V\ doresc s\ fi]i mereu înconjurate de dragoste şi gânduri bune, s\
fi]i s\n\toase şi fericite, s\ ave]i parte de sus]inere, r\bdare şi bun\stare,
şi cei dragi s\ v\ fie mereu al\turi.

******
La fel ca în fiecare an, odat\ cu venirea prim\verii, Prim\ria R\cari

organizeaz\ campania de cur\]enie în oraşul nostru. În aceast\ prim\var\
campania se va desf\şura în perioada 1 martie - 1 mai 2019. Cu aceast\
ocazie, v\ invit s\ contribuim cu to]ii, al\turi de administra]ia public\, la
asigurarea unui aspect estetic şi curat al localit\]ii prin: men]inerea
cur\]eniei trotuarelor, rigolelor şi c\ilor de acces din dreptul propriet\]ii pe
care o de]ine fiecare în parte, precum şi a spa]iilor verzi. 

Gândit\ ca o form\ de recompens\ pentru cei mai gospodari cet\]eni,
competi]ia este menit\ s\ identifice cele mai frumoase şi curate gospod\rii,
iar acestea vor fi premiate cu ocazia Zilei Familiei!
E un gest de normalitate s\ particip\m cu to]ii la cur\]enia oraşului! Eu o
voi face efectiv, al\turi de dumneavoastr\. Dac\ fiecare dintre noi ne facem
curat în fa]a casei, a firmei sau a institu]iei, R\cariul va fi, cu siguran]\,
mult mai curat.

De-a lungul anilor am avut numeroase campanii de cur\]enie sub       
denumirea proiectului de „Adopt\ un km!” care au avut ca obiectiv
creşterea gradului de conştientizare a importan]ei men]inerii cur\]eniei
oraşului şi sper c\ toate aceste campanii şi-au atins scopul. Mai sunt
cazuri izolate unde anumi]i cet\]eni certa]i cu bunul sim] îşi permit s\-şi
arunce gunoiul acolo unde li se opreşte roata c\ru]ei sau a maşinii.
Descuraj\m aceste obiceiuri şi ac]ion\m prompt acolo unde se fac sesiz\ri.
R\cariul este casa noastr\ şi trebuie s\-l  p\str\m curat!

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

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

prim\var\! 

“Nu v\ îngrijora]i de nimic, ci, în orice lucru, aduce]i
cererile voastre la cunoştin]a lui Dumnezeu, prin
rug\ciuni şi cereri, cu mul]umiri.” Filipeni 4.6
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Consiliul Local hot\r\[te ceea ce executivul va ^nf\ptui!

În data de 11.02.2019, la 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 15 consilieri şi delegati s\teşti.
Începând cu ora 15.30 s-au desf\şurat lucr\rile de
analiz\ în cadrul comisiilor de specialitate a docu-
mentelor prezentate în sus]inerea ordinei de zi, dup\
care s-a trecut la desf\şurarea propriu-zis\ a lucr\rilor
şedin]ei.

Dup\ intonarea Imnului Na]ional, domnul primar,
în deschiderea lucr\rilor şedin]ei, propune aprobarea
ordinii de zi, propunere care se aprob\ în unanimitate
de cei prezen]i.

Preşedinte de şedin]\ Mircea Valentin, declar\
deschise lucr\rile şi aduce la cunoştin]\ proiectul
ordinii de zi, dup\ cum urmeaz\:

Proiect de hot\râre privind acoperirea deficitului
bugetului local, sec]iunea de dezvoltare pe anul 2018,
din excedentul bugetului local.

Proiect de hot\râre privind repartizarea 
excedentului bugetului local, pe anul 2019. 

Proiect de hot\râre privind aprobarea cererii de
finan]are [i a cheltuielilor aferente implement\rii
proiectului: „Construire şi dotare, Gr\dini]\ R\cari,
oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”, cod SMIS 124353.

Diverse.
1.   Proiect de hot\râre privind acoperirea deficitului
bugetului local, sec]iunea de dezvoltare pe anul 2018,
din excedentul bugetului local.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei con-
tabil şef, care arat\ c\ se propune acoperirea 
deficitului bugetului local, sec]iunea de dezvoltare pe
anul 2018, din excedentul bugetului 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.  Proiect de hot\râre privind repartizarea 
excedentului bugetului local, pe anul 2019.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei contabil
şef, care propune repartizarea excedentului bugetar din
anul 2018, în suma de 108.90 mii lei, în trimestrul I
al anului 2019, pentru finan]area urm\toarelor 
obiective de investi]ii, astfel:
- Denumire investi]ie
{coala Bucuriei – cod SMIS 105645  - 
88.90 - Suma mii lei
- Denumire investi]ie
Modernizare drumuri de interes local
20.00 - Suma mii lei

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 cererii de
finan]are [i a cheltuielilor aferente implement\rii
proiectului: „Construire şi dotare, Gr\dini]\ R\cari,
oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”, cod SMIS 124353.

Domnul primar arat\ c\ cererea de finan]are pentru
obiectivul Construire şi dotare, Gr\dini]\ R\cari, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”, a trecut de ultima faz\ de
evaluare, fiind aprobat\ administrativ, eligibil, tehnic şi
financiar, în prezent fiind în faza de precontractare,
faza în care trebuie adoptat\ hot\rârea final\ a consili-
ului local, prin care sunt aproba]i indicatorii 
tehnico -economici, cheltuielile neeligibile şi în 
ansamblu cererea de finan]are.
Fa]\ de cele de mai sus, se arat\ c\ indicatorii tehnico
- economici nu au fost modifica]i, nu a fost modificat\
cererea de finan]are, fapt pentru care propune apro-
barea proiectului de hot\râre.
Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar şi de
c\tre comisiile de specialitate a avizelor favorabile,
preşedintele de şedin]a supune la vot proiectul şi este
aprobat în unanimitate.
4.   Diverse – S-au discutat probleme cet\]eneşti.

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

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN DATA DE 11.02.2019
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SECRETAR,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

Mult aşteptat\ prim\vara a sosit şi... odat\ cu ea,
natura şi-a dat jos mantia alb\ şi s-a trezit la via]\!
Fiica cea mai tân\r\ a anului, a adus odat\ cu ea
mult\ bucurie. Totul este ca într-un vis: p\s\ri de tot
felul cu ciripitul lor, florile de toate culorile care
împrosp\teaz\ natura, iarba cea proasp\t\, izvorul cel
cristalin şi cel mai important element, soarele care
trimite oamenilor o raz\ de speran]\!
Pot fi enumerate multe motive de bucurie n\scute
odat\ cu venirea prim\verii în oraşul R\cari, dar pot s\
apreciez c\ nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil
a se îndeplini dac\ nu ar fi fost voin]a de fier, un
volum de munc\ imposibil de m\surat şi dac\ nu ar fi
fost dorin]a de a da un oraş cu o nou\ înf\]işare
locuitorilor oraşului R\cari, în slujba c\rora suntem cu
to]ii.

Obiectivul principal al autorit\]ii locale este acela
de a fi în permanen]\ în mijlocul cet\]enilor, în sprijinul
lor pentru a identifica toate problemele cu care se
confrunt\, dar în acelaşi timp de a informa în ceea ce
prive[te obliga]iile acestora în calitate de contribuabili.
În aceast\ perioad\ întreg aparatul propriu va
desf\şura o campanie de completare şi actualizare a
registrelor agricole, de colectare a unor date privind
culturile înfiin]ate, efectivele de animale, etc, dar şi o
informare a popula]iei cu obliga]iile pe care le au
privind gospod\rirea localit\]ii. Astfel, zilnic, colective
formate din aparatul de specialitate al primarului vor fi
în fiecare localitate a oraşului, ocazie cu care vor fi

identificate zonele unde urmeaz\ a fi luate m\suri
pentru înl\turarea problemelor cu care se confrunt\
fiecare contribuabil.

Aşa cum am mai precizat, registrul agricol este
documentul prin care se asigura evidenta fiec\rei
gospodarii, eviden]\ care constituie baza de date 
pentru înscrierea în registrul fermelor, în vederea
ob]inerii subven]iilor acordate prin intermediul APIA.
Astfel, numai prin îndeplinirea la timp şi în mod corect
a obliga]iilor de declarare şi înscriere în acest docu-
ment a bunurilor de]inute în proprietate sau folosin]\,
a evidentei membrilor gospod\riei, sau a modului de
utilizare al terenurilor poate fi creat\ o baz\ de date
corect\ pentru fiecare gospod\rie.

Numai printr-o bun\ colaborare şi prin declararea
la timp a tuturor acest date, contribuabilii înscrişi în
registrul fermierilor pot beneficia de subven]iile acor-
date prin intermediul APIA, de accesarea unor fonduri
nerambursabile pentru dezvoltarea unor afaceri în
domeniul agricol, zootehnic, silvic, etc.

Pentru ca aceast\ ac]iune s\ se desf\şoare 
într-un mod cât mai eficient, solicit\m sprijin din
partea cet\]enilor atât pentru furnizarea acestor 
informa]ii în vederea complet\rii bazei de date -
respectiv registrul agricol, cât şi pentru îndeplinirea
obliga]iilor cet\]eneşti.

Ne afl\m în luna martie a acestui an şi pe
aceast\ cale, solicit\m locuitorilor oraşului R\cari,
îndeplinirea obliga]iilor cet\]eneşti privind achitarea
impozitelor şi taxelor locale, cu men]iunea ca pân\ la
data de 31 martie, vor beneficia de bonifica]ie de 10
% dac\ achita impozitul integral, de a declara şi
men]ine la zi datele din registrele agricole în vederea
complet\rii registrului agricol, dar, nu în ultimul rând,
pentru îndeplinirea şi a altor obliga]iilor cet\]eneşti
privind p\strarea unui mediu mai curat, men]inerea

permanent\ în stare de cur\]enie a şan]urilor, 
desfundarea periodic\ a pode]elor.

Tot în categoria obliga]iilor cet\]eneşti se
reg\seşte şi obliga]ia fiec\rui locuitor de a între]ine în
permanen]\ cur\]enia atât în ce priveşte proprietatea,
cât şi privind domeniul public.

Fac aceasta precizare deoarece este în zadar
orice efort depus, dac\ locuitorii oraşului nu
conştientizeaz\ c\ trebuie s\ îndeplineasc\ obliga]iile
impuse de legisla]ia în vigoare privind  gospod\rirea
localit\]ii, p\strarea unui mediu mai curat, men]inerea
permanent\ în stare de cur\]enie a şan]urilor, 
desfundarea periodic\ a pode]elor.

Nu mic\ ne este mâhnirea când înc\ mai vedem
cum de a lungul drumurilor din localitate, cet\]eni
certa]i cu normele elementare de conduit\ arunc\
gunoiul menajer, de multe ori din viteza autoturismului
cu care se deplaseaz\.

Cum putem oare s\ îi g\sim o scuz\ acestui
cet\]ean care, poate în multiplele ac]iuni de cur\]enie
în localitate organizate de autoritatea local\, a urm\rit
doar cu privirea sutele de oameni care au împânzit
albia râului, canalele, drumurile de exploatare, dru-
murile comunale şi care în urma lor au l\sat o oaz\ de
cur\]enie, grupuri formate începând de la primar,
func]ionari publici, profesori, medici, consilieri locali,
elevi, oameni de bine din localitate.

Şi totuşi aceşti oameni exist\ în oraşul nostru... 
şi din p\cate nu sunt pu]ini!! S\ sper\m c\ vor fi din
ce în ce mai pu]ini!! 

Tuturor locuitorilor oraşului R\cari, cititorilor
ziarului nostru, v\ urez ca prim\vara s\  v\ aduc\

linişte sufleteasc\ şi mult\ s\n\tate al\turi de cei
dragi!!

SECRETAR, jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

Odat\ cu venirea prim\verii...
drepturi şi obliga]ii cet\]eneşti !

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  05.03.2019  11:46  Page 3



4 nr. 78, 2019

          
    

Cine? ce? unde? când?

224 de localit\]i din România au
fost declarate câştig\toare ale
primului apel de proiecte din 
programul finan]at de Comisia
European\ „WiFi4EU”. Practic,
respectivele unit\]i administrativ-
teritoriale au primi bonuri valorice
de 15.000 euro fiecare, pentru a
instala puncte de acces gratuit la
internet wireless.

În aceast\ prim\ etap\ au intrat
şi câteva localit\]i din jude]ul
Dâmbovi]a, respectiv oraşele
Pucioasa şi R\cari şi comuna
Gura Foii. 

Fondurile puse la dispozi]ie de
Uniunea European\ vor fi folosite
pentru achizi]ionarea de 
echipamente Wi-Fi care pot fi
montate în, parcuri, biblioteci etc.

Puncte de acces
gratuit la Internet
Wireless la R\cari
prin Programul
WiFi4EU

Cerere de finan]are a proiectului
Modernizare [i gestionarea 
inteligent\ a sistemului de 

iluminat public ^n ora[ul R\cari, 
jude]ul Dâmbovi]a./ 125760

a fost ADMIS| dup\ verificare 
administrativ\ [i de eligibilitate.

Cerere de finan]are
a proiectului CONSTRUIRE 

{I DOTARE GR|DINI}A R|CARI, 
JUDE}UL DÂMBOVI}A/124353

a fost ADMIS| dup\ evaluarea 
tehnico-financiar\.
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Azi, 23 ianuarie 2019 - la Liceul Teoretic
" Ion Ghica" - R\cari, jud.Dâmbovi]a, s-a
desf\şurat  simpozionul’’ HAI S|  D|M MÂN|
CU MÂN|!’’,  unde elevii,  cadrele didactice,
autorit\]ile publice  locale  au s\rb\torit  Ziua
Unirii  Pricipatelor  Române de la 24 ianuarie
1859.

Dup\  intonarea  imnului de stat, 
activitatea a început  cu discursul  de
deschidere al domnului director  Mitru
Alexandru, care a prezentat  contextul  politic
al anului 1859,care a f\cut posibil  realizarea
visului  de unire  a celor dou\ principate
române  sub un singur  domnitor  - Alexandru
Ioan Cuza.
Eleva  Niculae  Gabriela  din clasa a XI a A,
sub îndrumarea doamnei  profesoare  Coman
Luiza, a realizat  Prezentarea  Power  Point
“Unirea,cea mai mare dorin]\ a românilor!”

Activitatea a continuat  cu prezentarea
Power Point  a elevelor  Alecu  Andreea  şi
Du]u  Diana din clasa a XI a B, intitulat\  
“Colaborarea dintre  M. Kog\lniceanu  şi  Al.
I. Cuza  la realizarea  României  moderne”

sub îndrumarea  doamnei  profesoare
Andrescu  Daniela.

Tot  sub îndrumarea  doamnei  Andrescu
Daniela, eleva Toma  Emilia din clasa a XII a
A, a realizat  prezentarea  Power  Point  
“Unirea Principatelor Române  şi Marile
Reforme.”
Doamna  înv\]\toare Sima  Nicoleta 
împreun\ cu elevii clasei  a IVa A au 

prezentat  sceneta: “Unirea lui Cuza.”
Doamna  profesoar\  de muzic\  Matei
Georgeta  împreun\  cu Corul  Liceului
Teoretic  R\cari au prezentat  un program de
cântece  dedicate unirii principatelor  române
din 24 ianuarie 1859.
Elevii clasei a IV a A , de la Şcoala Gimnazial\
R\cari  sub îndrumarea domnei  înv\]\toare
Sima  Nicoleta  au prezentat  un dans  
popular  pe melodia  “Ciuleandra”.
Au urmat  elevii  }icu Leonard  şi Mihai Ştefan
de la clasele  a XI a cu  scenetele 
“Ne povestesc b\trânii” şi  “Ocaua lui Cuza”,
sub îndrumarea domnului profesor de religie
Dumitru Cristian.

Elevii de la clasa a Va B, M\nt\lu]\  Mario,
Bâzdâr\  Ştefan, Dumitru Gabriel, Dumitru
Iulia, Gheorghe Cristian şi Vasile Adrian au
prezentat sceneta: ”Dreptatea  lui Cuza”, sub
îndrumarea  domnului  profesor  Dumitru
Cristian.
Programul artistic s-a încheiat  cu dansul
popular  “C\luşarul”  realizat de elevii clasei
a IV a A, sub îndrumarea  doamnei
înv\]\toare  Sima Nicoleta.

Activitatea  s-a încheiat  cu discursul 
domnului primar  Marius Carave]eanu, care a
apreciat  activitatea desf\şurat\,a felicitat
elevii şi profesorii pentru  efort  şi pentru
implicare , r\spl\tindu-i cu o excursie la
teatru. 

Felicit\ri tuturor celor care s-au implicat  
în organizarea  şi succesul activit\]ii!

Director adjunct, prof.
Costache Verginia

Mica Unire, prin ochii elevilor, la
Liceul Teoretic „Ion Ghica” R\cari
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Bucurie, daruri [i zâmbete de
mul]umire la Centrul Medico-
Social din Ghergani

„Adopt\ un b\trân”, aceasta este
ampla campanie demarat\ de c\tre
Prim\ria oraşului R\cari în luna octombrie
a anului 2018 [i care se bucur\  de un
real succes. Scopul acesteia este unul
cât se poate de nobil. La ini]iativa 
primarului Marius Carave]eanu  [i  a 
consilierilor PNL dar, [i  cu sprijinul altor
oameni  de bine din R\cari [i  cu binecu-
vântarea  preo]ilor, b\trânii din Centrul
Medico-Social din Ghergani,  sunt vizita]i
lunar  de ace[ti  oameni cu suflet mare [i
primesc [i  mici daruri.

A fost o sear\ special\, 6 februarie
2019, pentru b\trânii din centru. Primarul
Marius Carave]eanu  le-a preg\tit surprize
ca  de fiecare dat\: „Suntem prezen]i s\
le ascult\m pove[tile bogate de via]\, s\
îi facem s\-[i simt\ hainele b\trâne]ii mai
uşoare. Un prim punct din programul
sus]inut cu aceast\ ocazie a fost oficierea
slujbei religioase dup\ care am anun]at
surpriza serii pentru b\trânii din Centrul

Social R\cari şi anume programul artistic
sus]inut de Matei Elena care a cântat şi
i-a încântat pe to]i cei prezen]i cu fru-
moasele piese interpretate despre p\rin]i
[i copii.

La sfârşitul programului artistic au
fost oferite şi numeroasele daruri vârstni-

cilor, dar şi “mult\ c\ldur\ sufleteasc\.” ,
a afirmat primarul Marius Carave]eanu.
Vârstnicii au fost încânta]i şi au oferit, la
rândul lor, un zâmbet plin de mul]umire.
Cu siguran]\, [i luna viitoare, surprizele
vor fi pe m\sur\. Marius Carave]eanu  va
preg\ti  momente speciale, dat fiind fap-
tul c\ vorbim [i  de 1 [i 8 Martie.

Organizat\ în cadrul proiectului {coala Bucuriei – Parteneriat pentru o
comunitate de înv\]are durabil\, activitatea A6. Dezvoltare Grup de Ac]iune
Local\ pentru sus]inerea unei Comunit\]i de Înv\]are Participativ\ (GAL-
CIP).
Obiectivul general al proiectului: prevenirea 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 nonfor-

male, orientate c\tre nevoile specifice ale acestora, programe orientate
c\tre 108 de p\rin]i/tutori, precum [i îmbunat\]irea competen]elor a 75 de
cadre didactice din înva]\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 parin]i / bunici /
tutori, 75 cadre didactice.

Activit\]ile proiectului, constituite ca o interven]ie integrat\,
sunt: (A2) consiliere [i orientare educa]ional\ pentru copii,
elevi [i p\rin]i;
(A3) programe de formare profesional\ pentru cadre didac-
tice din [colile ]int\;
(A4) educa]ie de tip remedial pentru elevi;
(A5) ateliere tematice (educa]ie nonformal\) pentru copii,
elevi, parin]i / tutori: s\n\tate, igien\, sport (SIS), abilit\]i
de via]\ independent\ (AVI), istorie local\, tradi]ii [i
me[te[uguri (ILTM), drepturile omului [i democra]ie (DrOD),
teatru forum (FOR), chimie [i energie verzi (ChEV), antre-
prenoriat [i ini]iativ\ (AntrIN);
(A5) tabere tematice pentru copiii elevi, în care se vor
desf\[ura ateliere tematice (dintre temele de mai sus) [i
consiliere [i orientare educa]ional\; 
(A6) dezvoltare grup de ac]iune local\ pentru sus]inerea
unei comunit\]i de înv\]are participativ\ (GAL-CIP).

P\rin]ii [i Comunitatea Local\ – 
Parteneriat activ pentru viitorul copiilor no[tri
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Taxa de habitat -
scutiri [i facilit\]i

Viceprimar, Popa Dumitru
demetryos81@yahoo.com

0752.110.158

Taxa de habitat este prev\zut\ de
Hot\rârea nr. 29 din 03.12.2010 (care
modific\ şi completeaz\ Hot\rârea nr.
4/2010 şi Hot\rârea nr. 9/2010),
Asocia]ia de Dezvoltare
Intercomunitar\ ‹‹Management Integrat
al Deseurilor  ^n Jude]ul Dâmbovi]a›› şi
reprezint\ o tax\ special\.

Conform Metodologiei de instituire şi
colectare a taxei de habitat la nivel
jude]ean cu destina]ie special\ de 
salubrizare, la cap: I, art. 1 este prev\zut
“Taxa se datoreaz\ de c\tre to]i posesorii de
locuin]\ din jude]ul Dâmbovi]a, precum şi de
c\tre persoanele fizice din alte jude]e sau din
alte state care de]in propriet\]i sub forma
unor locuin]e pe teritoriul jude]ului
Dâmbovi]a, beneficiari ai serviciilor de salu-
brizare.” În continuare, la art. 2 (1 [i 2) se
prevede: “Taxa se datoreaz\ de c\tre per-
soanele fizice pentru transportul, colectarea
şi depozitarea deşeurilor generate pe raza
jude]ului. Taxa se datoreaz\ şi de c\tre 
institu]iile publice de interes general, pentru
care cheltuielile sunt finan]ate de la buget
(administra]ie public\, înv\]\mânt, cultur\,
s\n\tate, asisten]\ social\, etc.), în acest
caz nefiind necesar\ încheierea de contracte
separate.” 
Prin locuin]\ se în]elege cas\, c\min, domi-
ciliu, construc]ie sau apartament, în care
locuieşte sau pot locui una sau mai multe
persoane. 

Facturarea şi încasarea taxei de habitat în
jude]ul Dâmbovi]a se fac de c\tre “Electrica
Furnizare Muntenia Nord” – Agen]ia de
Furnizare a Energiei Electrice Târgovişte, 
pentru Asocia]ia de Dezvoltare
Intercomunitar\ ‹‹Management Integrat al
Deseurilor  ^n Jude]ul Dâmbovi]a›› (care
reuneşte Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi
Consiliile Locale ale oraşelor şi comunelor din
jude]ul Dâmbovi]a), în baza unui contract de
prest\ri servicii încheiat în condi]iile legii. În
cazul în care a]i schimbat furnizorul de
energie electric\, ave]i în continuare obliga]ia
de a plati aceast\ tax\. 

Prim\riile nu  au dreptul de a aproba
reduceri sau scutiri de la plata taxei de habi-
tat,  aceste facilit\]ile şi scutiri acordându-se
pe baz\ de cerere înregistrat\ la prim\rie,

înso]it\ de documente justificative care se
înainteaz\ Aparatului tehnic al A.D.I. în 
vederea verific\rii şi aprob\rii acestora, 
conform împuternicii primite în baza Hot\rârii
A.D.I. nr. 122/18.06.2013 . Aparatul tehnic
al A.D.I. va comunica prim\riilor situa]ia
modului de solu]ionare a cererilor.
Astfel, conform articolului 4 din aceast\
hot\râre,  documentele necesare în vederea
acordarii scutirilor [i facilitatilor sunt 
urmatoarele:
a) Pentru gospod\riile formate dintr-o singur\
persoan\:
1. Adeverin]\ de la U.A.T. cu situa]ia gos-
pod\riei conform registrului agricol;
2. Copie certificat deces so]/so]ie/membru al
gospod\riei;
3. Ancheta social\;
4. Copia facturii emis\ de S.C.Electrica S.A.
b) Pentru str\ina[i:
1. Copie act identitate din care s\ reias\
domiciliul în alt\ localitate;
2. Declara]ie pe propria r\spundere;
3. Ancheta social\;
4. Adeverin]\ de la U.A.T. cu situa]ia 
gospod\riei conform registrului agricol;
5. Copia facturii emis\ de S.C.E1ectrica S.A.
c) Pentru gospod\riile ai c\ror proprietari
împreun\ cu membrii familiei sunt pleca]i în
str\in\tate:
1. Declara]ie pe propria r\spundere;
2. Dovada  de   reziden]\;
3. Adeverin]\ de la U.A.T. cu situa]ia 
gospod\riei conform registrului agricol;

4. Anchet\ social\;
5. Copia facturii emis\ de S.C.Electrica S,A.

d) Pentru gospod\riile care de]in dou\ sau
mai multe contoare electrice la aceea[i
adres\:
1. Copia facturilor emise de S.C. Electrica
S.A., pentru fiecare contor;
2. Copia actului de identitate;
3. Adeverin]a de la U.A.T. cu situa]ia 
gospod\riei conform registrului agricol.
e) Pentru gospod\riile ^n care se reg\sesc
persoanele aflate ^n situa]iile prev\zute de
art. 284 Cod Fiscal:
f) Legitima]ie veteran r\zboi;
g) Legitima]ie v\duv\ veteran r\zboi;
h) Dovada de persecutat politic;
i) Adeverin]a de la U.A.T. cu situa]ia
gospod\riei conform registrului agricol;
j) Copia facturii emis\ de S.C.Electrica S.A.          

Totodat\, sunt scutite de la plata 
acestei taxe proprietarii locuin]elor cu grad
ridicat de degradare (nelocuibile). Aceast\
scutire se acord\ în baza unui Proces verbal
^ncheiat între reprezentan]ii Aparatului tehnic
al A.D.I. [i reprezentan]ii primariilor  în urma
verific\rilor în teren a locuin]ei.
Conform art. 7 al Hot\rârii nr 234/
21.11.2017, scutirile acordate
sunt valabile pe 1 an, dup\ 
expirarea acestei perioade se va
formula o alt\ cerere de scutire. 
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“Din v\zduh cumplita iarn\ cerne norii de
z\pad\/ Lungi troiene c\l\toare adunate-n
cer gr\mad\/ Fulgii zbor, plutesc în aer ca
un roi de fluturi albi”, cu alai  de zurg\l\i,
cr\ciuni]e şi  spiriduşi, b\trânul cu barba
nins\ a  sosit pentru al 10-lea an conses-
cutiv la R\cari.  

Administra]ia de la R\cari  condus\  de
primarul Marius Carave]eanu,  a vorbit din
timp cu Moş Cr\ciun şi l-a convins s\
treac\ şi anul acesta prin oraşul lor. 

Mar]i de diminea]\, un Moş de Poveste,
cr\ciuni]ele şi spiriduşul  au ajuns în
R\cari şi s-au plimbat cu  tr\sura  prin
Ghimpa]i, R\cari şi Ghergani.
Prima oprire a moşului a fost la Gr\dini]a
Ghimpa]i unde prichindeii au preg\tit un
program  de cântece şi poezii. La final,
Moş Cr\ciun le-a oferit  daruri  şi   au 
stabilit c\ se vor revedea la anul.  Cu greu
cei mici s-au desp\r]it de moş.

Alaiul   de zurg\l\i i-a scos din cas\  şi pe
r\c\renii cei mai mici iar moşul nu a stat
pe gânduri şi s-a oprit s\-i salute şi s\ le

lase câte un cadou. Moşul şi-a continuat
traseul  şi a mers şi la Şcoala şi Gr\dini]a
din R\cari.  Şcolarii nu mai pridideau s\-i
spun\ moşului cântece şi poezii. Şi
preşcolarii de la R\cari  au fost preg\ti]i cu
poezii pentru Moş Cr\ciun. La final au fost
împ\r]ite daruri.

Colindele au r\sunat şi în curtea  Liceului
„Ion Ghica”  din R\cari, unde liceenii  l-au
întâmpinat pe Moş Cr\ciun.

Mare bucurie şi emo]ie  a fost şi la Gr\dini]a
cu Program Prelungit Ghergani, unde peste
35 de prichindei l-au aşteptat pe Moş
Cr\ciun. Adev\rat\ poveste de Cr\ciun, cei
mici i-au spus poezii moşului şi au primit
daruri. La final, cei mici cu greu l-au l\sat
pe moş s\ plece.

Peste 1500 de pachete au ajuns la cei mai
mici locuitori ai R\cariului. Administra]ia de
la R\cari  este ajutorul de baz\  al lui Moş
Cr\ciun.

Cu alai de
zurg\l\i,
cr\ciuni]e 
şi spiriduşi, 
Moş Cr\ciun 
a sosit la
R\cari

nr. 78, 20198
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Mo[ Cr\ciun a venit cu daruri [i
bucurie la Centrul Medico-Social din
Ghergani, ora[ul R\cari

B\trânul cu barba nins\  a poposit cu sacul plin
cu daruri şi a adus cu el mult\ veselie şi la
Centrul Medico-Social din Ghergani, ora[ul R\cari.

Administra]ia  din R\cari şi Moş Cr\ciun au f\cut
o bucurie seniorilor de la Centrul Medico-Social
din Ghergani, fiind al\turi de ace[tia în prag de
s\rb\tori.  

Nu au lipsit preo]ii  care au oficiat  o slujb\ reli-
gioas\.   Primarul Marius Carave]eanu  le-a
adresat un gând  bun seniorilor. Elevii Liceului “Ion
Ghica”  din R\cari au sus]inut un program  de 
colinde.

Întreaga ac]iune a fost condus\ de emo]ii, iar
micile aten]ii oferite gazdelor au completat scopul
principal al acesteia, petrecerea câtorva momente
în compania beneficiarilor c\minului, pentru care
apropierea sufleteasc\ r\mâne cel mai mare dar.
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142 – 21.11.2018 - GHERGHE ION –
COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 347 -
CONSTRUIRE GARAJ
143 – 05.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A.  - PENTRU GAVRILA 
NICULAE – GHIMPATI, STR. LT. AV.
STOICESCU TITI – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
144 - 05.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. - PENTRU FLORIN 
ANASON – RACARI, STR TUDOR
VLADIMIRESCU, NR 51 - BRANSAMENT
GAZE NATURALE
145 - 05.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. - PENTRU MOCANU
MARIAN – COLACU, STR. BUJORULUI,
NR 447 - BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
146 – 05.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. - PENTRU ILIESCU 
CARMEN CRISTINA – GHIMPATI, STR.
B.P MARIAN, NR. 239 - BRANSAMENT
GAZE NATURALE
147 – 05.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. - PENTRU DINU AMALIA
– COLACU, STR STEFAN CEL MARE, NR
476 A - BRANSAMENT GAZE NATURALE
148 – 05.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. - PENTRU DUMITRA
NICU -  COLACU, STR FANTANII, NR.
405 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
149 – 05.12.2018 - S.C ENGIE 
ROMANIA S.A - PENTRU ALEXANDRU
GABRIEL – COLACU, STR FANTANII, NR.
437 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
150 – 05.12.2018 – NASTASE 
CRISTIAN – COLACU, STR. ISLAZULUI,
NR 10 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
151 – 05.12.2018 – BURSUC ANGELA
– RACARI, STR REPUBLICII, NR 64 -
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
152 – 05.12.2018 – CRETEANU
OLGUTA – COLACU, STR. ISLAZULUI –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
153 – 05.12.2018 – COSTACHE
MIHAELA – GHERGANI, STR. PROF
IRINA OROS, NR 331 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
154 – 10.12.2018 - PANICA CARMEN
CRISTINA LILIANA SI NASTASE RADU
LEONARD – RACARI, STR. PODUL 
BARBIERULUI, NR 16 - CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
155 – 10.12.2018 - DINU IONICA –
RACARI, STR ANA IPATESCU, NR. 140 -
CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
156 – 12.12.2018 - S.C ENGIE ROMA-
NIA S.A - PENTRU CIOBANESCU IOANA
– RACARI, STR CUZA VODA, NR. 15 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
157 – 12.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. - PENTRU OPREA
MIHAIL – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 36 - BRANSAMENT
GAZE NATURALE
158 – 12.12.2018 - S.C. ENGIE
ROMANIA S.A. - PENTRU ENE EUGEN –
RACARI, STR. T. VLADIMIRESCU, NR 49
- BRANSAMENT GAZE NATURALE

159 – 12.12.2018 - S.C.
ENGIE ROMANIA S.A. - 
PENTRU ALECU GHEORGHE –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR.
7 - BRANSAMENT GAZE NAT-
URALE
1 – 08.01.2019 – S.D.E.E.
MUNTENIA NORD S.A. - 
PENTRU BARBU NICULAE –
RACARI, STR. POSTEI, NR. 16
– ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
2 – 08.01.2019 – S.D.E.E.
MUNTENIA NORD S.A  - 
PENTRUVASILE PETRE –
MAVRODIN, STR. FAGULUI,
NR. 48 - ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA 
LOCUINTA
3 – 11.01.2019 – S.D.E.E .
MUNTENIA NORD S.A.  - 
PENTRU MUSE ID CONCEPT S.R.L –
MAVRODIN, STR. I.L CARAGIALE, NR.
336 -  
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
SPATII MOBILIER
4 – 11.01.2019 - MUSE ID CONCEPT
S.R.L - MAVRODIN, STR. I.L 
CARAGIALE, NR. 336 -  ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA SPATII MOBILI-
ER INSTALATIE DE UTILIZARE
5- 14.01.2019 - S.C ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU NEACSU MARIN –
MAVRODIN, STR. SOCULUI, NR. 301 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
6- 14.01.2019 - S.C ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU PITIRIN SILVIA -
MAVRODIN, STR. FAGULUI, NR. 53 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
7- 14.01.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A. - PENTRU SANDU ECATERINA –
BALANESTI, STR. M. VITEAZU, NR. 66 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
8- 14.01.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA
S.A  - PENTRU DINU ION – STANESTI,
STR. C. BRANCOVEANU, NR. 18 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
9 -  14.01.2019 - S.C. ENGIE 
ROMANIA S.A - PENTRU BADULESCU
GABRIEL – RACARI, STR. N.P. 
RACAREANU, NR. 3 - BRANSAMENT
GAZE NATURALE
10- 14.01.2019 - S.C. ENGIE 
ROMANIA S.A. - PENTRU MARGARIT
NICULAE – GHERGANI, STR. ION
GHICA, NR. 175 - BRANSAMENT GAZE
NATURALE
11- 14.01.2019 - SC ENGIE ROMANIA
SA - PENTRU TANASE ANA MARIA –
RACARI, STR. N.P. RACAREANU, NR. 2A
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
12- 14.01.2019 - S.C ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU NICULAE LUCIAN  –
MAVRODIN, STR. I.L CARAGIALE, NR.
201 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
13- 14.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU DUMITU ELENA  –
MAVRODIN, STR. CAMPULUI, NR. 204 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
14- 14.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A . - PENTRU ENACHE ANGELICA  

– MAVRODIN, STR. I.L CARAGIALE, NR.
188 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
15- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU LECA CAMELIA
AURORA – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 80 - BRANSAMENT
GAZE NATURALE
16- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA SA - PENTRU COMUSI RADU DUTU
RACARI, STR. PODUL BARBIERULUI,
NR. 21 - BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
17- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU PAPAINOG IONUT
EUGEN– RACARI, STR. BOANGA, NR.
22 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
18- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU CONSTANTIN ILIE–
RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR.
4 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
19- 21.01.2019 - S.C. ENGIE 
ROMANIA S.A.  - PENTRU VASILESCU
RODICA  – MAVRODIN, STR. CAMPU-
LUI, NR. 203 - BRANSAMENT GAZE
NATURALE
20 - 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU DEAC ARON 
LIVIU– COLACU, STR. BUJORULUI, NR.
45 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
21 - 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU MIHAI ALEXANDRU–
STR. PODUL BARBIERULUI, NR. 38 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
22- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU MARINESCU MARI-
ANA– RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 25
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
23- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU TUDOSE MARIA–
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 16 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
24- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU NEACSU 
NICOLAE– STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 39 - BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
25- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU GHEORGHE 

MARIAN– COLACU, STR. PRUNULUI,
NR. 73 - BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
26- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU OPREAN LEONARD
CATALIN – RACARI, STR. TRANDAFIR-
ILOR, NR. 8 - BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
27- 21.01.2019 - S.C ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU ANDREI DUMITRA –
STANESTI, STR. CONSTANTIN 
BRANCOVEANU, NR. 33 - BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
28- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU DRAGOMIR MARIA–
GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 146 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
29- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU STAN VASILE –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 62 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
30- 21.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU MOALE NICOLAE –
GHIMPATI, STR. DRUMUL MARE, NR.
289 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
31- 21.01.2019 - S.C ENGIE ROMANIA
S.A. - PENTRU FASCO ION – RACARI,
STR. PODUL BARBIERULUI, NR. 40 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
32- 23.01.2019 – DOBRE NICOLETA
ELENA – GHIMPATI, STR. VALEA 
COLENTINEI, NR. 219 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
33- 25.01.2019 - SC ENGIE ROMANIA
S.A - PENTRU MANEA GHEORGHE–
GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 276 - BRANSAMENT
GAZE NATURALE
34- 25.01.2019 - S.C. ENGIE ROMA-
NIA S.A. - PENTRU ANDREI CORNEL–
MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 264 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
35- 30.01.2019 – SDEE MUNTENIA
NORD S.A. - PENTRU GRIGORE ION –
SABIESTI, STR. GORUNULUI, NR. 173 –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA.

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
Tel: 0766.345.320

Lista autoriza]iilor 
de construire
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213 – 28.09.2019 - CHEMICAL AGRO SRL –
MAVRODIN, STR. FIERULUI, NR. 339 A SI 337 A -
CONSTRUIRE SILOZURI SI SECTIE PROCESARE
CEREALE SI PLANTE OLEAGINOASE
214 – 04.10.2018 - POPA MARIN – RACARI, STR. 8
MARTIE, NR. 2 BIS – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
215 – 05.10.2018 - CARAVETEANU AMELIA ALINA 
"AGROMAR IMPEX I.F." – MAVRODIN, STR. I.L 
CARAGIALE, NR. 336 - DEZMEMBRARE
216 – 08.10.2018 -S.C. MEGA CONSTRUCT METAL
S.R.L. – GHERGANI, ION GHICA - RACORD ELECTRICA
217 – 12.10.2018 - U.A.T ORASUL RACARI – 
GHIMPATI, STR. PORUMBEILOR - PLANTARE STALP
ENERGIE ELECTRICA PE DOMENIUL PUBLIC
218 – 16.10.2018 – S.C. ENGIE ROMANIA S.A. -
pentru ALEXANDRU GABRIEL – COLACU, STR. FAN-
TANII, NR. 437 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
219 – 16.10.2018 - PRUTEANU IONUT – GHIMPATI –
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
220 – 16.10.2018 – PAFF S.R.L – GHERGANI, STR.
ION GHICA, NR. 122 A - CONSTRUIRE HALA 
DEPOZITARE
221 – 18.10.2018 - BURSUC ANGELA – RACARI,
STR. REPUBLICII, NR. 64 - CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
222 – 18.10.2018 - COSTACHE MIHAELA – GHER-
GANI, STR. PROF IRINA OROS, NR. 331 - CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+M
223 – 18.10.2018 - PETRE OVIDIU IULIAN – COLACU,
STR. LIBERTATII, NR. 9 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
224 – 22.10.2018 – S.D.E.E MUNTENIA NORD S.A. -
PENTRU MARALES NICULAE – RACARI, STR
GAROAFELOR, NR 2 - ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
225 – 22.10.2018 - DUMITRU IONUT – RACARI, STR.
PODUL BARBIERULUI, NR. 5 - CONSTRUIRE LOC P+M
226 – 22.10.2018 – S.D.E.E MUNTENIA NORD S.A. -
PENTRU MUSE ID CONCEPT SA – MAVRODIN, STR
ION LUCA CARAGIALE, NR. 336 - ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA SPATII PRODUCTIE MOBILIER
227 – 22.10.2018 – MUSE I.D. CONCEPT S.A. –
MAVRODIN, STR. ION LUCA CARAGIUALE, NR. 336 -
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPATII 
PRODUCTIE MOBILIER – INSTALATIE DE UTILIZARE 
228 – 22.10.2018 - IONITA CONSTANTIN – 
GHERGANI, STR. UNIRII, NR. 311 - CONSTRUIRE
ANEXA GOSPODAREASCA
229 – 24.10.2018 – SC ENGIE ROMANIA - PENTRU
CIOBANESCU IOANA – RACARI, STR. CUZA VODA –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
230 – 25.10.2018 - RUS CONSTANTIN DRAGOS –
GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 165 - CONSTRUIRE
LOC P+M
231 – 26.10.2018 - RADUCANU FLORIN CRISTIAN –
GHERGANI, STR. ORACA - CONSTRUIRE LOC P
232 – 26.10.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. -
PENTRU ALECU GHEORGHE  – RACARI, STR. REPUB-
LICII, NR. 7 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
233 – 29.10.2018 – S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.
- PENTRU ENACHE LUCIAN – COLACU, STR. 
TINERETULUI, NR. 23- ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA,
234 – 31.10.2018 - OLTEANU GELU MARIN –
STANESTI, STR. C-TIN BRANCOVEANU, NR 82 - 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+ IMPREJMUIRE
235 – 07.11.2018 - SC CONSLOG SERV SRL –
MAVRODIN, STR. I.L. CARAGIALE, NR. 335 A -
INSTRAINARE
236 – 07.11.2018 – S.C ENGIE ROMANIA S.A - 
PENTRU LECA CAMELIA – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 80 – BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
237 – 08.11.2018 - DINU IONICA – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 140 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+1E
238 – 15.11.2018 - S.C. MEGA CONSTRUCT METAL

S.R.L. – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 240
A - CONSTRUIRE IMPREJMUIRE POARTA SI
CABINA POARTA
239 – 15.11.2018 – SDEE MUNTENIA NORD
S.A - PENTRU BARBU NICOLAE – RACARI,
STR. POSTEI, NR. 16 - ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
240 – 19.11.2018 - ROTARU MIHAI COSTIN –
RACARI, CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI 
IMPREJMUIRE
241 – 19.11.2018 - S.C. ONACRI SRL – MAVRODIN,
DJ 711 A, T 50/2, P3 - CONSTRUIRE SILOZ CEREALE
- INTRARE IN LEGALITATE
242 – 19.11.2018 - PANICA CARMEN CRISTINA 
LILIANA SI NASTASE RADU LEONARD – RACARI, STR.
PODUL BARBIEREULUI, NR. 16 - CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
243 – 27.11.2018 - FRATEA NICULAE CORNEL SI
FRATEA FELICIA VERONICA – GHERGANI, STR. GARII,
NR. 368 - DESFIINTARE LOCUINTA PARTER SI CON-
STRUIRE LOCUINTA P+1E
244 – 27.11.2018 - MOCANU VALENTIN CLAUDIU –
GHIMPATI, NR. 5 - CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
245 – 27.11.2018 - MIRCEA MIHAITA VALENTIN –
GHIMPATI, NR. 3 - CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
246 – 28.11.2018 - TANASE DAN ALEXANDRU –
RACARI, STR ANA IPATESCU, NR. 25 - INSTRAINARE
247 – 05.12.2018 - SAVIN IOANA -RACARI,  STR.
IORGU DUMITRESCU, NR. 18 - INSTRAINARE
248 – 07.12.2018 - DUTU GHEORGHE – LUNGULETU
- INFORMARE
249 – 07.12.2018 - DUTU ANGHEL NCOLAE – 
LUNGULETU – INFORMARE
250 – 10.12.2018 - STOIAN MARIANA – STANESTI,
STR. C. BRANCOVEANU, NR. 73 - INFORMARE
251 – 10.12.2018 - ENACHE NICULINA SI POPA
MARIA AMALIA -STANESTI,  STR. C. BRANCOVEANU,
NR. 73 A – INFORMARE
252 – 12.12.2018 - GHERGHE ION – COLACU, STR.
LIBERTATII, NR. 347 - ALIPIRE
253 – 12.12.2018 – S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.
- PENTRU VASILE PETRE – MAVRODIN, STR FAGULUI,
NR 48 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
254 – 12.12.2018 – S.D.E.E MUNTENIA NORD S.A. -
PENTRU GRIGORE ION – SABIESTI, STR. GORUNULUI,
NR. 173 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
255 – 14.12.2018 – S.D.E.E MUNTENIA NORD S.A -
PENTRU DRAGOI AURELIAN – GHERGANI, STR ISLAZU-
LUI, NR 167 B - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
256 – 28.12.2018 – ENGIE ROMANIA S.A. - 
PENTRUCHITULESCU ION – RACARI, STR. REPUBLICII,
NR. 5 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
1 – 04.01.2019 – CARAVETEANU MARIUS SI 
CARAVETEANU AMELIA – STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 120 - ALIPIRE
2 – 08.01.2019 – DIMA CATALIN STEFAN SI DIMA
OLIVIA – RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 17 –
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA P +M, SERA
SI RACORD UTILITATI
3 -  08.01.2019 – SDEE MUNTENIA NORD S.A -
PENTRU ORASUL RACARI – GHIMPATI, STR. DRUMUL
MARE – ALIMENTARE CU ENERGIE ELCTRICA TARG
SAPTAMANAL
4 – 08.01.2019 – SC MARCHAND SRL – GHERGANI,
STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 379 – SCHIMBARE
DESTINATIE DIN ABATOR IN FABRICA DE PRELUCRARE
MEMBRANE NATURALE.
5 – 08.01.2019 – PETRE LUCIAN – MAVRODIN, STR.
I.L CARAGIALE, NR. 198 – SCHIMBARE DESTINATIE
LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL
6 – 14.01.2019 – S.C ENGIE ROMANIA S.A. - 
PENTRUMITROI MARIA – GHIMPATI, STR. B.P. MARIAN,
NR. 344 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
7 – 14.01.2018 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. - 

PENTRUCRISTEA MARIUS – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 129 – BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
8- 14.01.2019 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. - PENTRU
GAVRILA NICULAE – GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR.
148 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
9 – 14.01.2019 - - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. - 
PENTRU BORCAN MARIA – GHIMPATI, STR. 
PARLAMENTULUI, NR. 159– BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
10 – 14.01.2019 - - S.C. ENGIE ROMANIA S.A. -
PENTRU CRISTEA NICOLAE – GHIMPATI, STR. SLT  B.P
MARIAN,– BRANSAMENT GAZE NATURALE
11 – 14.01.2019 – CRACIUN MARIUS DUMITRU –
GHIMPATI, LOT NR. 19 – CONSTRUIRE LOCUINTA SI
IMPREJMUIRE
12 – 17.01.2019 – CARAVETEANU MARIUS FLORIN –
GHERGANI, STR. DJ 711 A – INFORMARE
13 – 18.01.2019 – PANA FLORIN – RACARI, STR.
LIVEZILOR, NR. 1 – INSTRAINARE
14 – 21.01.2019 -  U.A.T ORASUL RACARI – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU – CONSTRUIRE CAMIN
CULTURAL 
15 – 22.01.2019 – S.D.E.E MUNTENIA NORD S.A -
PENTRU S.C. MBROTRADE S.R.L – RACARI, STR.
REPUBLICII, NR. 114 B – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOC DE CONSUM TEMPORAR - O.S. 
PENTRU CONSTRUIRE HALA PARTEN MICA PRODUCTIE 
FILTRE AER.
16 – 22.01.2019 - S.C. MBROTRADE S.R.L –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 114 B – ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA LOC DE CONSUM TEMPORAR
- O.S. PENTRU CONSTRUIRE HALA PARTEN MICA PRO-
DUCTIE FILTRE AER - INSTALATIE DE UTILIZARE
17 – 22.01.2019 – S.C. ENGIE ROMANIA S.A. - 
PENTRU BOCAN NICOLETA – COLACU, STR. COLEN-
TINEI, NR. 355 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
18 – 22.01.2019 – S.C. ENGIE ROMANIA S.A. - PEN-
TRU ALEXANDRU CORINA – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 50 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
19 – 22.01.2019 – SDEE MUNTENIA NORD S.A -
PENTRU GAVRILA MARIAN – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 122 - ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOC DE CONSUM PERMANENT LOCUINTA
20 – 22.01.2019 – S.C SOLO EX IM S.R.L – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 188 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA TIPOGRAFIE
21 – 22.01.2019 – S.D.E.E MUNTENIA NORD S.A -
PENTRU S.C SOLO EX IM S.R.L - RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 188 – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA TIPOGRAFIE
22 – 23.01.2019 – U.A.T ORASUL RACARI – 
GHERGANI, STR. ALEEA NUCILOR, NR. 2 A – 
CONSTRUIRE ASEZAMANT CULTURAL
23 – 29.01.2019 – SANDU NICOLETA – GHIMPATI,
STR. SLT. B.P. MARIAN – CONSTRUIRE LOCUINTA P
+M
24 – 30.01.2019 – S.C ENGIE ROMANIA S.A - PEN-
TRU GHEORGHICEANU GABRIEL – COLACU, STR. BIS-
ERICII, NR. 105 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
25 – 30.01.2019 – S.C ENGIE ROMANIA S.A. - PEN-
TRU MICU ANICA – MAVRODIN, STR. SALCAMULUI,
NR. 84 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
26 – 30.01.2018 - SC ENGIE ROMANIA S.A - PEN-
TRU ION MARIA – COLACU, STR. PRUNILOR, NR. 175
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
27 – 30.01.2019 – PREDA VIOREL – RACARI, STR.
ILFOVAT, NR. 6 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M 
28 – 30.01.2019 – S.D.E.E MUNTENIA NORD S.A. -
PENTRU ENE STEFAN – RACARI, STR. CUZA VODA,
NR. 14 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA GARAJ

Lista certificatelor de
urbanism
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Pentru a face gesturi mari, eroice,
chiar supreme, nu trebuie s\ te
na[ti într-o familie sau localitate
mare, bogat\ [i puternic\.
Sublocotenentul  Barbu Petre
Marian, a demonstrat acest lucru
în urm\ cu 29 de ani, când  şi-a
dat via]a  în 1989 al\turi de cei
mai curajo[i români pentru 
libertatea [i democra]ia pe care le
consider\m azi lucruri obi[nuite.

Barbu Petre Marian s-a n\scut la
Ghimpa]i, oraşul R\cari, la 29.06.1969,
într-o familie de ]\rani. Tat\l Niculae şi
mama Iulia au crescut o familie format\
din doi b\ie]i şi dou\ fete. În 1988 s-a
încorporat la unitatea militar\ din
Boteni, paraşutist. În timpul revolu]iei
din 1989, a fost chemat la unitate 

militar\ din Boteni, de unde a fost trimis
la TVR, în misiune de lupt\, îns\ eroul
martir a c\zut pentru libertate, adev\r şi
dreptate. Ghimp\]enii  îşi plâng   eroul
martir, sublocotenentul  Barbu Petre
Marian, fost para[utist în Armata
Român\ la Boteni. Prim\ria [i Consiliul
Local  R\cari, ghimp\]enii  [i mul]i invi-
ta]i de seam\, au adus  şi anul acesta
un pios omagiu eroului  martir, sublo-
cotenentul  Barbu Petre Marian.

Ceremonialul  de omagiere   a eroului
Barbu Petre Marian, anul acesta a

început  cu Marşul Tricolorului - în pre-
mier\ la Ghimpa]i. Cu mic, cu mare, to]i
ghimp\]enii dar şi autorit\]ile din R\cari
precum şi invita]i de seam\  precum
camarazi de arm\ ai lui Barbu Petre
Marian, generalul de brigad\ (r.) Marius
Dumitru Cr\ciun şi prof. univ. dr. Iordan
Gheorghe B\rbulescu au pornit cu
tricolorul pe ritmuri de fanfar\ de la
Biserica din Ghimpa]i  pân\ la
Monumentul eroilor ghimp\]eni.

În acordurile fanfarei  a fost intonat
imnul  şi s-a deschis oficial ceremoni-
alul. Un sobor de preo]i  a oficiat o
slujb\ de pomenire a eroului  martir,
sublocotenentul  Barbu Petre Marian.
Au fost depuse coroane de flori la
Monumentul eroilor ghimp\]eni. Nu au
lipsit alocu]iunile din partea primarului

Marius Carave]eanu, generalului de
brigad\ (r.) Marius Dumitru Cr\ciun [i,
nu în ultimul rând,  prof. univ. dr. Iordan
Gheorghe B\rbulescu. Nu au lipsit
momentele emo]ionate, recital de
poezie al unui adolescent ghimp\]ean,
precum [i un concert de colinde
preg\tit de preotul Nicolae Mihail -
Parohia Ghimpa]i.

Frigul şi vântul t\ios nu i-au dat înapoi
pe ghimp\]eni şi au purtat tricolorul  de
100 de metri prin tot satul Ghimpa]i.

Momentul  special a fost plantarea unui
platan în memoria sublocotenentului
Barbu Petre Marian în Cartierul Tinerilor
din Ghimpa]i.

O nou\ fil\ s-a scris în istoria oraşului

R\cari, satul Ghimpa]i, lucru confirmat
şi de primarul Marius Carave]eanu.

Începând cu 22 decembrie 2018, 
generalul de brigad\ (r.) Marius Dumitru
Cr\ciun   a devint cet\]ean al
Ghimpa]iului şi asta pentru c\  a intrat
în posesia unui teren  în Cartierul
Tinerilor din Ghimpa]i unde îşi va con-
strui o cas\ şi va locui.

Într-o not\  de s\rb\toare solemn\,
generalul de brigad\ (r.) Marius Dumitru
Cr\ciun    şi-a arborat drapelul pe noul
teren care ^l de]ine în Ghimpa]i.

La un foc de tab\r\, cu to]ii au 
socializat şi au împ\rt\[it gânduri şi
emo]ii.

La Ghimpa]i: Marşul Tricolorului, 
ceremonial religios şi militar şi 
plantarea unui platan în memoria 
sublocotenentului Barbu Petre Marian
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Fotbal
jude]ean 
în ora[ul
R\cari

Fenomenul fotbalistic r\c\rean
este reprezentat în toate 
competi]iile organizate de
Asocia]ia Jude]ean\ de Fotbal
Dâmbovi]a, astfel A.S. Unirea
R\cari activeaz\ în liga a IV-a,
A.S. Spic de Grâu Ghimpa]i -
liga a V-a Sud [i A.S. Steagul

Ro[u Colacu în liga a VI-a Sud.

Participarea în toate cele trei ligi
jude]ene este datorat\ iubitorilor
fotbalului r\c\rean, domnului primar
Marius Carave]eanu [i domnilor
consilieri locali care au crea condi]ii
pentru a face performan]\, prin

modernizarea celor trei baze
sportive din R\cari, Ghimpa]i [i
Colacu.
În cele ce urmeaz\ o s\ facem o
scurt\ prezentare a echipelor urbei
noastre, începând cu echipa fanion
a localit\]ii noastre Unirea R\cari.

Unirea R\cari
În sezonul actual
2018-2019, la finalul
turului ligii a IV-a,
echipa Unirea R\cari
ocup\ locul 3, acu-
mulând 41 puncte,
ob]inând 13 victorii,
2 egaluri [i 2 înfrân-
geri, în cele 17 etape
disputate.
Mai jos, v\ prezent\m
clasamentul de la
finele turului aferent
sezonului 2018-
2019:

Prezentarea lotului de
juc\tori:

Portari: Nedelea Cornel Adrian
[i Bicher Alexandru

Funda[i: Sandu Marius, Stoian
Bogdan, Mirescu Costin, Micu
Vicen]iu, Dinu Bogdan
Mijloca[i: Costea Ionel,
Nedelea Adrian, Penescu

Marius, Pl\cint\ Lauren]iu,
Oprea Marius, Trandafir
Bogdan, Neagu Daniel, Mâ]u
Adrian
Atacan]i: Voinea Augustin,

Funieru Valentin, Ionic\
Marinic\, B\la[a Daniel, Fâscu
Adrian
Antrenor: Ionic\ Marinic\
Consilier [i organizator de com-

peti]ii: Ionel Pitaru
Obiectivul echipei este clasarea
pe primul loc la finele campi-
onatului.

Spic de Grâu Ghimpa]i

În sezonul actual 2018-2019, la
finalul turului ligii a V-a Sud, echipa
Spic de Grâu Ghimpa]i ocup\ locul
16, acumulând 11 puncte,
ob]inând 2 victorii, 5 egaluri [i 10
înfrângeri, în cele 17 etape dispu-
tate.
Mai jos, v\ prezent\m clasamentul
de la finele turului aferent sezonului
2018-2019:

Clasament - Liga a 5-a SUD

Steagul Roșu Colacu

În sezonul actual 2018-2019,
la finalul turului ligii a VI-a
Sud, echipa Steagul Ro[u
Colacu ocup\ locul 6, acu-
mulând 19 puncte, ob]inând
6 victorii, 1 egal [i 5 înfrân-
geri, în cele 12 etape dispu-
tate.
Mai jos, v\ prezent\m clasa-
mentul de la finele turului
aferent sezonului 2018-2019:

Prezentarea lotului de
juc\tori:

Portari: Magdas Nicolae [i
Constantin Bucurel
Funda[i: P\ncescu Adrian,
Dumitra Adrian, Ene-Muller

Valentin, Manea Adrian,
Barbu Marian, Cristea
Ciprian, Dragan Iustin.
Mijloca[i: Trandafir Adrian,
Ionescu Robert, Nedea
Ionu], Stanciu Didic\,
Pandele Marian, Niculae

Marius, Ioni]\ Alexandru,
Dumitru Marian
Atacan]i: Dima Liviu, Niculae
Lucian, Stanciu Mihai,
Turcea Marius
Antrenor: Nit\ Vasile
Consilier [i organizator de

competi]ii: Ionescu Ionu]
Obiectivul echipei este
clasarea în primele trei locuri
la finele campionatului.

Clasament - Liga a 6-a SUD

Clasament - Liga-a 4

Prezentarea lotului de
juc\tori: 
Apostolache daniel,
Serban Adrian, Popa Gelu,

Cristea Mihai, Gavrila
Alexandru, Popa Marian,
Stan Nicolae, Stan Aurel,
Mircea Valentin, Lemnaru

Bagdan, Lemnaru Cornel,
Mihai Ionut, Dobrescu
Viorel, Popa George, Radu
George, Sofrane George,

Cristea Valentin
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Un american viziteaz\ Bucureştiul şi face turul
oraşului cu un taxi. Când ajung lâng\ Guvern,
întreab\:
- Ce este cl\direa asta aşa mare?
- Este palatul guvernului, domnule!
- Şi în cât timp a fost construit?
- Cam în 10 ani!
- Mult! La noi era gata în 2 ani! Noi avem o
tehnologie mai avansat\.
Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce
mai merg şi americanul iar întreab\:
- Cl\direa asta ce e?
- Este sediul prim\riei, domnule!
- Şi în cât timp a fost construit\?
- Cam în juma' de an!
- Mult... la noi era gata in 2-3 luni!
Taximetristul se enerveaz\, dar nu zice nimic.
Ajung şi la Casa Poporului:
- Ooooooo, dar ce e cl\direa asta?
- Nu ştiu, ca azi diminea]\ nu era aici!

***
Un neam] cu un Mercedes, un american cu
un Cadillac şi un român cu o Dacie se cioc-
nesc într-o intersec]ie şi îşi fac maşinile praf.
Se d\ jos neam]ul, se ia cu mâinile de cap şi
zice:
- Fir-ar s\ fie, munca mea pe doi ani s-a dus
....
Se d\ jos americanul, se uit\ la maşina şi
spune:
- Uite cum am muncit eu 3 ani degeaba...
Se d\ jos românul şi începe:
- Vai de mine! Maşina mea, economiile mele
de-o via]\... S-au dus pe apa sâmbetei...
La care ceilalal]i doi îl întreab\:
- Da' de ce ]i-ai luat, nene, maşin\ atât de
scump\?

Trenurile în Japonia sunt atât de aglomerate încât a fost
angajat personal care se ocup\ cu împingerea pasagerilor
în interiorul acestora.

Durata de întârziere a trenurilor din Japonia este de câte-
va secunde pe an? Ei apreciaz\ valoarea timpului şi sunt
foarte punctuali.

Corpul uman utilizeaza 300 de mu[chi, numai pentru a se
mentine ^n echilibru, cand st\ ^n picioare.

Un melc poate s\ doarm\ f\r\ ^ntrerupere timp de 3 ani
[i s\ nu moar\ de foame.

Câinii pot localiza sursa unui sunet ^n 6 sutimi de
secund\, folosindu-[i urechile aseman\toare unui radar.
Pentru câini nu e niciodat\ lini[te, chiar ^n orele târzii ale
nop]ii, ei aud o mul]ime de sunete [i vibra]ii.

Vestitul laureat al Premiului Nobel, Albert Einstein, nu a
vorbit pân\ la patru ani [i nu a citit pân\ la [apte ani,
ceea ce a f\cut ca profesorii [i p\rin]ii lui s\ cread\ c\
era ^ntârziat mental. Einstein a fost exmatriculat din [coal\
[i i s-a refuzat admiterea la {coala Politehnic\ din Zurich.

Cea mai mare diferen]\ de scor într-un meci de fotbal a
fost de 149 – 0, în timpul partidei dintre AS Adema
(Madagascar) [i SO l'Emyrne(Madagascar) desf\[urat pe
data de 31 octombrie 2002.

La oameni, senza]ia de sete începe s\ apar\ din clipa în
care se pierde 1% din apa din organism. Pentru a aduce
beneficii organismului, este recomandat ca apa pe care o
bem s\ aib\ o temperaur\ de aproximativ 5 grade

Cheltuind bani pentru al]ii ai mai multe satisfac]ii decât
cheltuind bani pentru tine însu]i.

Organismul uman con]ine suficient fier pentru a face un
cui de metal de 3 centimetri.

Butonul „Like” de pe Facebook s-a numit, la început,
„Awesome” ce se traduce (minunat).

Turnul Londrei este cel mai vechi obiectiv turistic din lume.

Numele popularului motor de c\utare Google provine
dintr-o greşeal\ de scriere a cuvântului “googol”, care
este un num\r foarte mare (num\rul 1 urmat de 100 de
zero).

Singurul aliment ce nu se deterioreaz\ este mierea.

O g\ina face în medie, între 250 [i 270 de ou\ pe an.

Leonardo da Vinci putea s\ scrie cu o mâna şi s\
deseneze cu cealalt\.

Popula]ia Chinei, cea mai mare din lume, reprezentând
mai mult de 20% din popula]ia globului.

S\ mai [i râdem!

Lecturi de suflet!

Era o şcoal\ Zen în Japonia, unde
b\ie]ii erau instrui]i în disciplina medi-
ta]iei şi, ca parte a acesteia, erau ]inu]i
în izolare. Printre b\ie]ii dintr-o grup\
era şi unul care avea obiceiul de a
şterpeli. Pân\ la urm\, colegii au mers
la maestru cu tot cu ho] şi i-au spus
solemn: „Am venit s\ v\ spunem c\ am
hot\rât s\ p\r\sim şcoala pentru c\ 
nu-l mai putem r\bda pe acest b\iat!”
Cu în]elepciune, maestrul Zen s-a
apropiat de ei, i-a privit şi le-a spus:

„Voi sunte]i nişte fra]i în]elep]i. Foarte
în]elep]i. Şi sunte]i în]elep]i pentru c\
voi cunoaşte]i diferen]a dintre bine şi
r\u. Pute]i merge oriunde altundeva s\
studia]i, dac\ aşa vre]i, dar acest frate
al vostru nici m\car nu distinge binele
de r\u şi cine îl va înv\]a, dac\ eu
refuz? B\iatul va r\mâne aici, chiar
dac\ voi to]i ve]i pleca.” Se spune c\
un torent de lacrimi a sp\lat fa]a b\iat-
ului şi dorin]a de a mai fura a disp\rut,
pentru totdeauna.

Decizie efectiv\

Dac\ Eminescu...
Dac\ Eminescu ne-ar
vedea, probabil ar zice c\
am uitat ce înseamn\
respectul fa]\ de
aproapele nostru şi fa]\
de ]ar\. El, Luceaf\rul
poeziei româneşti, ar
refuza s\ se mai arate
chiar şi în cele mai
senine nop]i, când cerul
e spuzit de stele, iar
liniştea domneşte peste
tot. Şi ce r\u o s\ ne
par\, când, ridicându-ne
ochii din mormanul de foi
în care suntem îngropa]i,
n-am vedea cea mai
str\lucitoare stea. 
Cât de mult a iubit el
]ara şi cât de repede îi
întoarcem noi spatele şi
fugim în Marea Britanie,

în Italia, Spania sau
Germania. Pentru c\ ei
ne respect\, pentru c\
acolo se tr\ieşte şi se
câştig\ mai bine, pentru
c\ e totul aşa cum tre-
buie s\ fie, pentru c\ la
noi nu e. Dar oare nu de
noi depinde lucrul acesta,
s\ fie şi la noi aşa cum e
la ei?
Se zice c\ poet ca
Eminescu n-a mai fost şi
nici nu va mai fi.
Versurile sale au fost
traduse în zeci de limbi şi
au fost purtate pe mii de
buze, autohtone sau
str\ine.
Probabil c\ Eminescu ne-
ar ierta, numai c\ nu ne
d\m seama c\ ceea ce
facem e greşit. Credem

c\ dac\ cineva ne
r\neşte, trebuie s\ r\nim
şi noi. Când vom mai
avea timp s\ oferim şi s\
primim iubire, când ne
duşm\nim în fiecare zi?
Eminescu ne îndeamn\
s\ ne apropiem de
natur\, iar noi o dis-
trugem. Tot el ne
îndeamn\ la iubire. Dar
suntem mult prea
ocupa]i. Ne preocup\
numai ceea ce e r\u.
Eminescu, iart\-ne!

Elev: B\dic\ Nicolae-
Robert; Clasa: a XII-A C;
Liceul Teoretic “Ion
Ghica” R\cari.
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Din registrele
st\rii civile!

ANUN}

Cet\]enii care au actele de

identitate expirate sunt invita]i

s\ se  prezinte la sediul

B.E.P.C.E.P R\cari, pentru a fi

pu[i în legalitate. În caz contrar

vor fi sanc]iona]i conform OUG.

97/2005, de organele compe-

tente.

NA{TERI

DECESE
1. CONSTANTIN GENOVEVA - GHIM-
PATI - 82 ANI
2. DUMITRACHE PETRE - RACARI -
72 ANI 
3. TUDORACHE GEORGETA - RACARI
- 89 ANI
4. COSTACHE GHEORGHE - GHER-
GANI - 84 ANI
5. CHIRITESCU GHEORGHITA - GHER-
GANI - 91 ANI
6. IONITA CONSTANTINA- SABIESTI -
81 ANI

7. STEFAN GHEORGHE - COLACU -
93 ANI
8. MIHAI VERGINA - COLACU - 84
ANI
9. ANDREI MARIN- COLACU - 71 ANI
10. NELEPCU IOANA - COLACU 83
ANI
11. VOICU CONSTANTINA-
MAVRODIN - 88 ANI
12. GHEORGHE GEORGETA -
MAVRODIN - 84 ANI

ALTE LOCALITATI
13. DAN LUCICA - MANECIU - 96 ANI
14. ION ION - NUCET - 77 ANI
15. MIHAILOVICI TALIAN - ANDRAS-
ESTI- 62 ANI
16. CIOBOTARU VERSA - STANISESTI-
BACAU - 92 ANI
17. SIMIONOVICI SERBAN ADRIAN -
BUC. S. 6 - 82 ANI
18. DOBRESCU TRAIAN - CONTESTI -
90 ANI

Ofi]er Stare Civil\, 
Bucur Ancu]a

ancuta.bucur@yahoo.com

IANUARIE 2019
- AMUZA MIHAI-ADRIAN
- NEGREA EDUARD-IONUT
- GIOANA ALEXANDRA-REBECA
- RADU GABRIELA –ANDREEA
- CRACIUN MIHAI –MATEI
-LIXANDRU IONUT-DENIS

-POPA VICTOR-ANDREI
-STAN STEFANIA –MARIANA
-SCAUNASU RAISA STEFANIA
-GHITA ELENA-MARINA –STEFANIA
-OBREJAN ANDREEA –AYSA-LORENA
- LEMNARU ADELINA-IOANA
-IONITA STEFAN-CRISTIAN

- DOBRESCU GEOR-
GIAN- ALEXANDRU -
TANASE SIMONA
FLORINA
- MIRICA MARIN
MUGUREL -   IONES-
CU BIATRICE
ALEXANDRA
- LIXANDRU TRAIAN

GABRIEL -
GRIGORE ELENA

FLORENTINA
- NEGREA DANIEL-
ALEXANDRU -
CIOBANU EMILIA
- DINCA VIRGIL -
GEORGIAN VOICU

ANISOARA
- NITA DANIEL -
SONGLOET ANCHARI
- NICULAE CONSTAN-
TIN - TITICA CRISTINA

- Constatator deces
- Cartea de identitate a persoanei decedate,
în original şi copie
- Cartea de identitate a persoanei care
declar\ decesul, în original şi copie
- Certificatul de naştere al persoanei dece-
date, în original şi copie
-Certificatul de c\s\torie al persoanei dece-
date, în original şi copie

În momentul declar\rii decesului unei per-
soane, este necesar ca solicitantul certifi-
catului de deces s\ fac\ dovada gradului de
rudenie cu defunctul. V\ rug\m s\ ave]i
asupra dumneavoastr\ certificatele de stare
civil\ doveditoare.

C|S|TORII

Acte necesare
pentru eliberarea
certificatului de
deces

- Actele de identitate, în original şi copie
xerox; 
- Certificatele de naştere, în original şi
copie xerox;
- Certificatele medicale privind starea
s\n\t\]ii (prenup]iale), în original - vala-
bile 14 zile;
- Actele în original din care s\ rezulte des-
facerea c\s\toriei anterioare (dac\ este
cazul). Aceste acte pot fi: 

a) certificatul de deces al fostului so], în
original şi copie xerox;

b) sentin]a de divor] r\mas\ definitiv\ şi
irevocabil\, în original şi copie xerox;

c) certificat de naştere sau de c\s\torie
cu men]iunea de desfacere a c\s\toriei.

Acte necesare
la ^nregistrarea
c\s\toriei (pentru
cet\]enii români cu
domiciliul în România)

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  05.03.2019  11:46  Page 15



16 nr. 78, 2019

Colectivul redac]ional:

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

Dr. Marioara Carp, colaborator
Prof. Alionte Aurica, colaborator
Pr. {tefan Vlada, colaborator

Procesare - Tehnoredactare
Ruben Dumitru, IT

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

Tel: 0245/658.611 
Fax: 0245/658.070 

E-mail: contact@primariaracari.ro
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Prim\riei ora[ului R\cari: 
www.primariaracari.ro

ISSN: 1844-7678

M\ numesc__________ ________ [i a[ vrea s\ [ti]i urm\toarele lucruri:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________ P|REREA TA CONTEAZ|...P|REREA TA CONTEAZ|...

DOAR DAC| O SPUI!DOAR DAC| O SPUI!

Domnule P r i m a r
Serviciul Comunicare, a[teapt\ opinii, sesiz\ri [i ini]iative
de interes local din partea dumneavostr\ la urm\toarea

adres\ de e-mail: 
contact@primariaracari.ro

Doamne, cine va locui în
cortul T\u? Cine va locui pe
muntele T\u cel sfânt? 

Cel ce umbl\ în
neprih\nire, cel ce face
voia lui Dumnezeu şi spune
adev\rul din inim\. 

Acela nu cleveteşte cu
limba lui, nu face r\u
semenului s\u şi nu arunc\
ocar\ asupra aproapelui
s\u.         

El priveşte cu dispre] pe
cel vrednic de dispre]uit,
dar cinsteşte pe cei ce se
tem de Domnul. El nu-şi ia
vorba înapoi dac\ face un
jur\mânt în paguba lui. 

El nu-şi d\ banii cu
dobând\ şi nu ia mit\
împotriva celui nevinovat.
Cel ce se poart\ aşa nu se
clatin\ niciodat\.

Texte 
biblice

Psalmii 15
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