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

O genera]ie mult
încercat\
“R\spândeşte lumina, iar întunericul se
va risipi de la sine” – Erasmus

Se folosea des pân\ acum sintagma
„o genera]ie de sacrificiu.” Timpurile pe
care le tr\im impun schimbarea acesteia
într-o „o genera]ie mult încercat\”. Cu siguran]\ şti]i de ce! Vremurile actuale
reprezint\ cea mai mare provocare pentru
fiecare dintre noi. Nimeni din aceast\ genera]ie nu a mai tr\it astfel de vremuri şi
fiecare dintre noi, de la cel mai b\trân om
pân\ la acel pui de om care vede acum
prima dat\ lumina zilei, simte vitregia
acestora.

Tr\im cu frica de a nu ne îmboln\vi,
încerc\m, fiecare, în felul lui, s\ ne protej\m, încerc\m s\ ne demonstr\m c\
via]a trebuie s\ mearg\ mai departe. Unii
reuşim, al]ii, din p\cate, pierd lupta cu
acest duşman necunoscut, nev\zut şi
extrem de periculos.

Tr\im vremuri în care fiecare lupt\ în felul
s\u. Dar cea mai dur\ lupt\ o duc cei care
prin jur\mântul lui Hipocrate ştiu c\ via]a şi
s\n\tatea oamenilor sunt cele mai importante.

Dezinfec]ie zone
publice, str\zi în
ora[ul R\cari!

Ei ştiu c\, spre deosebire de alte domenii de
activitate în care se poate repara ceva ce s-a
greşit, aici nu exist\ loc pentru „îmi pare r\u,
am greşit!
Via]a şi s\n\tatea unui om nu se trateaz\
cu greşeli. Aceştia sunt medicii din vremea
pandemiei! Ştiu, în vremuri normale ne-am
îndoit, poate, uneori, de competen]ele lor. Dar
acum au dovedit c\ sunt profesionişti, c\ sunt
devota]i, c\ simt empatie pentru cei suferinzi,
c\ îşi respect\ jur\mântul de a ne salva.
(urmare ^n pagina a 2-a)

Modernizare
iluminat public
în ora[ul R\cari
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(urmare din pagina 1)

Ne confrunt\m cu o
problem\ unic\ în via]a
fiec\ruia dintre noi. Aveam
anumite temeri legate de
aceast\ pandemie, mai ales
prin prisma faptului c\ localitatea noastr\ ad\poste[te
Centrul Reziden]ial de
Persoane Vârstnice R\cari, un loc
care are o anume vulnerabilitate,
raportat la vârstele înaintate ale
pacien]ilor.
Am încercat s\ îl încercuim
a[a cu un zid de protec]ie, dar din
nefericire acest virus a reu[it s\
p\trund\. Odat\ cu intrarea în
vigoare a Ordonan]ei Militare
num\rul 8, ne-am conformat [i
noi ac]ionând în consecin]\. În
data de 11 aprilie am separat
colectivul centrului medico-social,
o parte r\mânând în izolare în
cadrul centrului, o parte r\mânând
în izolare la domiciliu, împreun\ cu
familia.
A[a cum se [tie, so]ul unei
colege îngrijitoare de la centrul de
b\trâni a fost confirmat pozitiv. Am
solicitat s\ fie testat\ [i so]ia, iar
la aflarea ve[tii c\ a noastr\
coleg\ a primit rezultatul pozitiv,
ne-am gândit automat la un scenariu pesimist, care din p\cate s-a
adeverit.
Înc\ nu putem afirma cu certitudine faptul c\ am identificat
“pacientul 0”. Dar dac\ privim
situa]ia per ansamblu, ]inând cont
c\ în acest moment toate persoanele testate pozitiv sunt asimptomatice, putem spune c\ pornind
de la so]ul doamnei îngrijitoare s-a
tras practic semnalul de alarm\ [i,
în felul acesta, am putut stopa o
infectare masiv\ care, cu siguran]\, ar fi avut urm\ri mult mai
grave.
Ancheta epidemiologic\ va duce la
un rezultat cât mai aproape de
realitate.

Dup\ aflarea rezultatului în
urma test\rilor, împreun\ cu prefectul jude]ului, domnul Aurelian
Popa, directorul Direc]iei de
S\n\tate Public\, domnul doctor
Sorin Stoica, ne-am organizat
rapid [i, în mai pu]in de o or\ [i
jum\tate, a început preluarea [i
transferarea pacien]ilor declara]i
pozitivi la sec]ia de boli infec]ioase
a Spitalului Jude]ean Târgovi[te.
Ac]iunea s-a finalizat în jurul orei 4
diminea]a. Am men]inut în tot timpul acesta un dialog strâns atât cu
beneficiarii centrului, cu rudele
acestora, cu personalul medical
cât [i cu localnicii noştri.

Niciunul dintre pacien]ii confirma]i pozitiv nu a manifestat
simptome. Discut\m despre o
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form\ u[oar\. Am sperat [i am
trecut cu bine peste aceast\
situa]ie, ]inând cont c\ cei care au
contactat acest virus erau persoane înaintate în vârst\, cu
numeroase afec]iuni [i cu un sistem imunitar sl\bit.
În ciuda m\surilor pe care noi
le-am luat, [i anume la începutul
lunii martie am interzis vizitele
apar]in\torilor, chiar [i aducerea
de pachete din partea acestora.
De asemenea, a fost dezinfectat
fiecare pavilion, am suplimentat
cantit\]ile de dezinfectan]i, materialele sanitare [i de protec]ie, dar
din nefericire, acest inamic
nev\zut a reu[it s\ p\trund\
printr-o bre[\ greu de controlat.

La ^ncheierea acestor gânduri,
aduc ^nc\ o dat\ mul]umirile
noastre tuturor medicilor din ]ar\,
civili sau militari, şi, în special,
pentru cei de la spitalele din
Târgovişte şi Pucioasa, în care
sunt sau au fost trata]i bolnavii din
R\cari, cele mai sincere mul]umiri!
Profesionalismul, omenia,
noble]ea sufleteasc\ de care au
dat dovad\, au fost un adev\rat
balsam vindec\tor pentru b\trânii
noştri din CRPV, pentru personalul
acestui centru şi pentru ceilal]i
bolnavi din localitate.
Al\turi de echipa Direc]iei de
S\n\tate Public\ [i Institu]ia
Prefectului, Inspectoratul Jude]ean
de Poli]ie, Inspectoratul pentru
Situa]ii de Urgen]\, Inspectoratul
Jude]ean de Jandarmi, continu\m
aceast\ b\t\lie cu acest inamic
invizibil [i sunt convins c\ finalul
va fi în favoarea noastr\! Le
mul]umesc tuturor!
Cuvintele poate sunt pu]ine, dar
vin din inim\ pentru inim\!
Mul]umesc pe aceast\ cale [i
Avocatului Poporului care a ]inut
s\ m\ felicite pentru implicarea
activ\ în gestionarea problemelor
cauzate de pandemia de
coronavirus cu care societatea
r\c\rean\ s-a confruntat [i exista
riscul unui num\r de cazuri mult
mai mare. Am adunat reac]iile [i
din mediul online. Am primit în
perioada când ne era cel mai greu
numeroase mesaje de încurajare.
V\ mul]umesc tuturor! }in s\
public unul dintre aceste mesaje

de la o distins\ doamn\ doctor.
„Bun\ ziua! Nu ne
cunoaştem, dar de câteva
s\pt\mâni v\ admir…! P\rin]ii mei
locuiesc în satul C\lug\reni/comuna Conteşti. Trec prin R\cari în
drum spre ei. Eu sunt medic cardiolog, în Bucureşti. Am aflat de
focarul de la R\cari din pres\.
Evident, m-am îngrijorat, ei fiind la
nici 20 de km distan]\. Teama era
de extindere a focarului şi de
intrarea în carantin\.
Tot din pres\ am aflat cine
este primarul şi c\ v\ ]ine]i la
curent cet\]enii pe pagina de
facebook. De atunci o consult zilnic. Admira]ia pentru dumneavoastr\ creşte de la o zi la alta. V\
admir pentru modul în care a]i
gestionat criza, pentru felul de a
comunica cu oamenii, pentru
d\ruirea şi dragostea pe care o
ave]i pentru locul ce-l p\stori]i.
Mi-a]i f\cut zilele mai uşoare, mai
ales în perioada Paştelui. Ca doctor priveşti lucrurile altfel, având în
minte toate perspectivele...
V\ mul]umesc înc\ o dat\ şi v\
felicit!
S\ fim s\n\toşi şi s\ auzim
numai de bine!

Aprecierile pacien]ilor mei sunt
mereu o mare bucurie! Aprecierea
celor din jur ne motiveaz\ s\
mergem mai departe, indiferent
cât de greu ar fi.
Iar dumneavoastr\ o merita]i din
plin!
Sper ca via]a şi timpul s\ ne
aduc\ şi fa]\ în fa]\ la un moment
dat, pentru a şi vedea în privirea
mea aprecierea!”
La polul opus al acestor persoane cu o deschidere obiectiv\,
au fost, ce-i drept, prezen]i ^n
mediul online [i câ]iva cârcota[i
care nu v\d ^n fa]a ochilor decât
ro[u, ceea ce-i ]ine continuu
agita]i, frustra]i [i ne^mplini]i,
repro[ându-mi diferite lucruri.
De exemplu, c\ noi, în calitate
de autoritate local\, nu test\m
eventualii contac]i. Oameni buni,
nu noi facem aceste teste, noi
facem doar demersurile
premerg\toare pentru ca oamenii
s\ fie testa]i cât mai repede de
c\tre personalul DSP.
~i ^n]eleg, sau ^ncerc s\ le ^n]eleg
frustr\rile. Uneori ^mi este foarte

greu s\-i ^n]eleg, dar de cele
mai multe ori nu-i ^n]eleg
deloc.

Dragii mei, v\ asigur în
continuare de tot sprijinul
meu, de toat\ implicarea,
pentru ca împreun\ s\
dep\[im acest moment dificil.
Facem tot ce este omene[te posibil pentru ca în final, localitatea
noastr\ s\ treac\ cu bine peste
acest\ pandemie.
Pân\ data viitoare,
S\ auzim numai de bine!
Al dumneavoastr\,

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

Revedere - Mihai Eminescu
- Codrule, codru]ule,
Ce mai faci, dr\gu]ule,
C\ de când nu ne-am v\zut
Mult\ vreme au trecut
Şi de când m-am dep\rtat,
Mult\ lume am umblat.
- Ia, eu fac ce fac de mult,
Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le,
Troienind c\r\rile
Şi gonind cânt\rile;
Şi mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
Pe c\rarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Umplându-şi cofeile,
Mi-o cânt\ femeile.
- Codrule cu râuri line,
Vreme trece, vreme vine,
Tu din tân\r precum eşti
Tot mereu întinereşti.

- Ce mi-i vremea, când de veacuri
Stele-mi scânteie pe lacuri,
C\ de-i vremea rea sau bun\,
Vântu-mi bate, frunza-mi sun\;
Şi de-i vremea bun\, rea,
Mie-mi curge Dun\rea.
Numai omu-i schimb\tor,
Pe p\mânt r\t\citor,
Iar noi locului ne ]inem,
Cum am fost aşa r\mânem:
Marea şi cu râurile,
Lumea cu pustiurile,
Luna şi cu soarele,
Codrul cu izvoarele.

“Pot totul în Hristos, care m\
înt\reşte.” Filipeni 4.13
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Consiliul Local hot\r\[te ceea
ce executivul va ^nf\ptui
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HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 04.03.2020

SECRETAR GENERAL
, jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com

În data de 04.03.2020, 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 13 consilieri şi cei 2 delega]i
s\teşti.
Începând cu ora 15,30 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\ a lucr\rilor şedin]ei.
Dup\ intonarea Imnului Na]ional, domnul primar, în deschiderea lucr\rilor
şedin]ei propune aprobarea ordinei de zi,
propunere care se aprob\ în unanimitate
de c\tre cei prezen]i.

Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Proiect de hot\râre privind rectificarea
bugetului local.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
doamnei contabil-şef, care prezint\ proiectul de hot\râre privind rectificarea bugetului local. Dup\ prezentarea avizului favorabil al comisiilor de specialitate, proiectul
de hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu un num\r de 13 voturi pentru.
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea
modific\rii indicatorilor tehnico-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 arat\ c\ în urma
select\rii pentru evaluare a proiectului COD SMIS 125836, “Proiect integrat de
regenerare urban\ NORD” în cadrul
Programului Opera]ional Regional POR
2016-2020 Axa prioritar\ 13: Sprijinirea
regener\rii ora[elor mici [i mijlocii,
Prioritatea de investi]ii 9b: Oferirea de
sprijin pentru revitalizarea fizic\, economic\ [i social\ a comunit\]ilor defavorizate
din regiunile urbane [i rurale,
Obiectivul specific 13.1: Îmbun\t\]irea
calit\]ii vie]ii popula]iei în oraşele mici şi

mijlocii din România, este aprobarea
modific\rii indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul „Modernizare str\zi în
zona de NORD, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”, cu diferen]a de manopera
rezultat\ ca urmare a aplic\rii dispozi]iilor
OUG nr 114/2019, astfel solicit\
prezentarea indicatorilor tehnico-economici de c\tre doamna secretar general –
manager de proiect. Dup\ prezentarea
avizului favorabil al comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre este supus la
vot şi este aprobat cu un num\r de 13
voturi pentru
3. Proiect de hot\râre privind asocierea
Consiliului Local al oraşului R\cari cu
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a, în vederea
realiz\rii documenta]iilor urbanistice
“Actualizare plan urbanistic general şi
regulament local de urbanism aferent”.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului primar care arat\ c\ Planul
Urbanistic General - PUG –ul oraşului
R\cari aprobat în anul 2010, cu valabilitate 10 ani – respectiv 2020 trebuie s\
urmeze a fi actualizat/revizuit, este necesar ca aceast\ procedur\ s\ demareze în
anul 2020.
Planul Urbanistic General al oraşului
R\cari, a fost aprobat prin HCL nr.
4/24.02.2010, fiind finan]at în totalitate
din bugetul local al oraşului R\cari.
Prin adresa nr. 188/09.01.2020 a fost
înaintat\ c\tre Consiliul Jude]ean, solicitarea de asociere pentru finan]are, având
în vedere faptul c\ veniturile bugetului
local nu pot sus]ine în totalitate aceast\
documenta]ie urbanistic\ de importan]\
major\, costurile estimate întocmirii documenta]iei privind actualizarea/ revizuirea
Planului Urbanistic General al oraşului
R\cari, dep\şind cu mult prevederile
bugetului local, pentru aceast\ activitate.
Astfel, prin H.C.J. nr. 51/21.02.2020,
a fost aprobat\ asocierea Consiliului
jude]ean Dâmbovi]a cu 7 localit\]i rurale
şi 3 localit\]i urbane, respectiv oraşele
R\cari, Fieni şi Titu U.A.T. oraşul R\cari, în
cadrul Programului de realizare a planurilor
urbanistice generale, în parteneriat cu
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a, pe anul
2020.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
cu un num\r de 13 voturi pentru.
4. Proiect de hot\râre privind stabilirea
limitei de tonaj, pentru circula]ia pe DC
43 A, R\cari-Ghimpa]i-Butimanu.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ Drumul
comunal DC 43 A, R\cari – Ghimpa]i,
Butimanu, face leg\tura între drumul
na]ional DN71 şi drumul na]ional DN71 A.
Acest drum comunal, traverseaz\ râul
Colentina, în punctul de intrare în satul
Ghimpa]i, traversarea fiind f\cut\ pe un
pod de ciment cu grinzi de metal, construit aproximativ în anii 1965-1970.

Dup\ cum este cunoscut, în perioada
2009-2011, drumul comunal DC 43 A a
fost obiectul unei investi]ii de modernizare
prin asfaltare, pe o lungime total\ de 11,5
km, modernizare care nu a inclus şi reabilitarea Podului peste DC 43 A.
Astfel, având în vedere vechimea de
peste 40 de ani, datorit\ intemperiilor,
inunda]iilor de-a lungul timpului, precum
şi coroziunii apei, pilonii de sus]inere ai
podului, atât în aval, cât şi în amonte, au
suferit avarii, care, în prezent, pun în pericol circula]ia rutier\, fapt pentru care se
impune restric]ionarea circula]iei pentru
autovehiculele care dep\şesc tonajul de
7.5 to.
Aceast\ limitare de tonaj a fost propus\ prin expertiza întocmit\ acestui
obiectiv, fapt pentru care, neaducerea la
îndeplinire a recomand\rilor înaintate de
c\tre expertul autorizat, va conduce la
asumarea responsabilit\]ii administratorului de drum, respectiv autorit\]ii locale
executive şi deliberative.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
cu un num\r de 13 voturi pentru.
5. Proiect de hot\râre privind aprobarea
amplas\rii unui container şi încheierea
contractului de prest\ri servicii de
colectare, transport şi valorificare/eliminare a deşeurilor provenite din construc]ii
şi demol\ri şi a deşeurilor provenite din
spa]ii publice, str\zi, parcuri şi gr\dini
(deşeuri din toaletarea pomilor sau
cur\]area şi între]inerea spa]iilor verzi, resturi vegetale, etc.) pe raza oraşului R\cari
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\, pentru
buna organizare a serviciilor de salubrizare
a oraşului R\cari, se impune identificarea
unor solu]ii pentru colectarea deşeurilor
rezultate din demol\ri, atât de la nivelul
autorit\]ii locale, cât şi de la popula]ie.
Având în vedere acest obiectiv, se
impune încheierea unui contract de
prest\ri servicii pentru asemenea activit\]i
şi amplasarea unor containere care vor fi
ridicate dup\ un program prestabilit.
Obiectul contractului îl reprezint\: serviciul de colectare, transport şi valorificare/eliminare a deşeurilor provenite din
construc]ii şi demol\ri şi a deşeurilor
provenite din spa]ii publice, str\zi, parcuri
şi gr\dini (deşeuri din toaletarea pomilor
sau cur\]area şi între]inerea spa]iilor verzi,
resturi vegetale etc.) pe raza oraşului
R\cari, conform HG 856/2002 şi HG
1061/2008 rezultate din activitatea beneficiarului/achizitorului.
Loca]ia colect\rii şi prelu\rii deşeurilor
men]ionate mai sus, se propune a fi situat\ pe strada Oraca, nr. 114 B, sat
Ghergani.
Serviciile constau în:
- Închiriere 1 buc. container 30 mc pentru
deşeuri vegetale
- Închiriere 1 buc. container 18 mc pentru

deşeuri rezultate din construc]ii şi
demol\ri.
- Preluare deşeuri vegetale container 30 mc
- Preluare deşeuri rezultate din construc]ii
şi demol\ri container 18 mc
- Transport -1 curs\/lun\ deşeuri rezultate
din construc]ii şi demol\ri
- 1 curs\/lun\-deşeuri vegetale.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
cu un num\r de 13 voturi pentru.
6. Proiect de hot\râre privind înfiin]are
cursa de transport public local, cu titlu
gratuit pe ruta R\cari-Ghimpa]i-ColacuS\bie[ti-B\l\ne[ti-St\ne[ti şi retur
Mavrodin-Ghergani-R\cari.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ pentru
buna organizare a serviciilor de transport
pe raza oraşului R\cari, se impune identificarea unor m\suri pentru solu]ionarea
unor cerin]e ale cet\]enilor din localit\]ile
componente ale oraşului R\cari, privind
transportul public în teritoriul administrativ.
Având în vedere acest obiectiv, se
impune înfiin]area unei curse de transport
pe ruta:
R\cari – Ghimpa]i – Colacu – S\bie[ti –
B\l\ne[ti – St\neşti şi retur MavrodinGhergani – R\cari, într-un interval orar
care va fi stabilit ulterior adopt\rii proiectului de hot\râre prezentat.
Prin înfiin]area acestei curse, se
doreşte efectuarea unei analize a necesit\]ii înfiin]\rii unui serviciu public de
transport local, serviciu a c\rei necesitate
şi oportunitate va avea la baz\ indicatorii
tehnico-economici, rezulta]i în urma activit\]ii de transport local rezulta]i din
aceast\ curs\ propus\ în prezent.
Transportul public local se va
desf\şura cu unul dintre microbuzele
aflate în dotarea oraşului R\cari, cu
respectarea legisla]iei în materia transportului public de persoane şi a circula]iei
pe drumurile publice a autovehiculelor
destinate transportului de persoane.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat
cu un num\r de 13 voturi pentru.
7. Diverse.
La punctul “diverse” au fost discutate
probleme cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor înscrise
pe ordinea de zi, precum şi a punctului
diverse, domnul preşedinte de şedin]\
mul]umeşte consilierilor locali şi tuturor
celor prezen]i, pentru participarea la
şedin]a Consiliului Local şi declar\ închise
lucr\rile acesteia.
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Proiectele trebuie s\ mearg\ înainte!
Modernizare iluminat public în
Serviciul Voluntar pentru
Situa]ii de Urgen]\ ^n ac]iune! ora[ul R\cari
Fiecare stâlp cu lampa lui!
Dezinfec]ie zone publice,
str\zi ^n ora[ul R\cari!

Realizare pod ^n Ghimpa]i cu
suprastructur\ din grinzi
prefabricate din beton comprimat!

Au fost distribuite măști
locuitorilor ora[ului R\cari și
le-au fost date [i indicații de
folosire.
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Reabilitare blocuri A,B,C

Executarea lucr\rilor -

Asfaltarea str\zilor Fântânii,
Bujorului [i {tefan cel Mare
din Colacu

5

fose septice

^n zona blocuri din R\cari

Se lucrează... Alei pietonale
^n Răcari [i Ghergani

Gara Ghergani, spre o nou\
înf\]i[are!

Se lucreaz\ la amenajarea
parcului din Colacu

Se lucreaz\ la amenajarea
zonei de agrement ^n B\l\ne[ti

Reabilitare strat asfaltic zona
“Pasarel\”, DN 71, R\cari-Con]e[ti!

Mul]umim domnului ministru Lucian Bode [i domnului deputat Liviu
Balint pentru implicare! Drumuri bune s\ ave]i, dragi colegi din trafic!
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HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 27.03.2020
În data de 27.03.2020, s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei extraordinare a Consiliului Local. - Online platforma ZOOM, având în vedere prevederile st\rii de
urgen]\ instituite cf Decretului 195/2020, privind
m\surile de protec]ie împotriva r\spândirii virusului
COVID 19, la care au participat 12 consilieri şi cei 2
delega]i s\teşti.
Lucr\rile de analiz\ în cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate în sus]inerea ordinei
de zi, au fost derulate prin platforma whatsapp –
grupul fiec\rei comisii, dup\ care s-a trecut la
desf\şurarea propriu-zis\ a lucr\rilor şedin]ei.
În deschiderea lucr\rilor şedin]ei, domnul primar
propune aprobarea ordinei de zi, propunere care se
aprob\ în unanimitate de cei prezen]i.

1. Proiect de hot\râre privind modificarea regulamentului de organizare şi func]ionare a Consiliului Local,
prin aprobarea desf\şur\rii şedin]elor de consiliu
online.
2. Diverse.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Proiect de hot\râre privind modificarea regulamentului de organizare şi func]ionare a Consiliului Local,
prin aprobarea desf\şur\rii şedin]elor de consiliu
online.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului primar care arat\ pentru respectarea m\surilor de distan]are social\ şi pentru protec]ia împotriva virusului
Covid 19, se propune aprobarea Regulamentului de
organizare şi func]ionare a Consiliului Local privind

desf\şurarea şedin]elor online. Dup\ prezentarea
avizului favorabil al comisiilor de specialitate, proiectul
de hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu 12
voturi pentru.
2. Diverse.
La punctul diverse au fost discutate probleme
cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de
zi, precum şi a punctului diverse, domnul preşedinte
de şedin]\ mul]umeşte consilierilor locali şi tuturor
celor prezen]i, pentru participarea la şedin]a Consiliului
Local şi declar\ închise lucr\rile acesteia.
SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 01.05.2020
În data de 01.05.2020, s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei extraordinare a Consiliului Local - Online platforma ZOOM, având în vedere prevederile st\rii de
urgen]\ instituite cf Decretului 195/2020, privind
m\surile de protec]ie împotriva r\spândirii virusului
COVID 19, la care au participat 14 consilieri şi cei 2
delega]i s\teşti.
Lucr\rile de analiz\ în cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate în sus]inerea ordinei
de zi, au fost derulate prin platforma whatsapp –
grupul fiec\rei comisii, dup\ care s-a trecut la
desf\şurarea propriu-zis\ a lucr\rilor şedin]ei.
În deschiderea lucr\rilor şedin]ei, domnul primar
propune aprobarea ordinei de zi, propunere care se
aprob\ în unanimitate de cei prezen]i.

Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Proiect de hot\râre privind aprobarea execu]iei
bugetare pe trim. I 2020.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei contabil
şef, care prezint\ proiectul de hot\râre privind execu]ia
bugetului local. Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre este
supus la vot şi este aprobat cu un num\r de 14 voturi
pentru.

2. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului
local.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei contabil-şef, care prezint\ proiectul de hot\râre privind
rectificarea bugetului local. Dup\ prezentarea avizului
favorabil al comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu un
num\r de 14 voturi pentru.
3. Proiect de hot\râre privind aprobare P.U.Z. – Local –
proprietar Marin C\t\lin – Constantin.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului primar care arat\ c\ se solicit\ aprobarea unui PUZ pentru introducerea în intravilan a unei suprafe]e de 9890
mp - situat\ în oraşul R\cari, înscris\ în Cartea funciar\ nr. 74986, NC 74986 (nr vechi 1407), T 61/6,
P 25.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al comisiilor de
specialitate, proiectul de hot\râre este supus la vot şi
este aprobat cu un num\r de 14 voturi pentru.
4. Proiect de hot\râre privind modificarea HCL nr.
24/2019 pentru aprobarea achizi]ion\rii unei autoutilitare, pentru dotarea Serviciului administrativ.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul domnului primar
care arat\ c\ în anul 2019, a fost aprobat\
achizi]ionarea unei autoutilitare Renault, care s\

deserveasc\ atât Serviciul administrativ cât şi Serviciul
pentru situa]ii de urgen]\, îns\ se impune actualizarea
hot\rârii Consiliului Local nr. 24/2019, atât în ceea ce
priveşte marca autovehiculului, cât şi caracteristici
tehnice. Se mai arat\ c\ achizi]ionarea autoutilitarei în
aceast\ perioad\ este imperios necesar\, având în
vedere distan]area social\, transportul muncitorilor şi
al materialelor, atât pentru activit\]ile curente, cât şi
ac]iunile Serviciului Voluntar pentru Situa]ii de
Urgen]\. Dup\ prezentarea avizului favorabil al comisiilor de specialitate, proiectul de hot\râre este supus la
vot şi este aprobat cu un num\r de 12 voturi pentru,
un vot împotriv\ şi o ab]inere.
7. Diverse.
La punctul diverse au fost discutate probleme
cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de
zi, precum şi a punctului diverse, domnul preşedinte
de şedin]\ mul]umeşte consilierilor locali şi tuturor
celor prezen]i, pentru participarea la şedin]a Consiliului
Local şi declar\ închise lucr\rile acesteia.
SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 07.05.2020
În data de 07.05.2020, s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei extraordinare a Consiliului Local, în - online platforma ZOOM, având în vedere prevederile st\rii de
urgen]\ instituite cf Decretului 195/2020, privind
m\surile de protec]ie împotriva r\spândirii virusului
COVID 19, la care au participat 11 consilieri şi cei 2
delega]i s\teşti.
Lucr\rile de analiz\ în cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate în sus]inerea ordinei
de zi, au fost derulate prin platforma whatsapp –
grupul fiec\rei comisii, dup\ care s-a trecut la
desf\şurarea propriu-zis\ a lucr\rilor şedin]ei.

În deschiderea lucr\rilor şedin]ei, domnul primar
propune aprobarea ordinei de zi, propunere care se
aprob\ în unanimitate de cei prezen]i.
Se trece la discutarea ordinei de zi.

1. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului
local.
Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul doamnei contabil şef, care prezint\ proiectul de hot\râre privind
rectificarea bugetului local. Dup\ prezentarea avizului
favorabil al comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu un

num\r de 11 voturi pentru.
2. Diverse.
La punctul diverse au fost discutate probleme
cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor înscrise pe ordinea de
zi, precum şi a punctului diverse, domnul preşedinte
de şedin]\ mul]umeşte consilierilor locali şi tuturor
celor prezen]i, pentru participarea la şedin]a Consiliului
Local şi declar\ închise lucr\rile acesteia.
SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com
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DESPRE CORONAVIRUS ~N GENERAL
Ce este Coronavirus / COVID-19?
Coronavirusurile fac parte dintr-o familie numeroas\ de viru[i,
g\si]i atât la animale, cât [i la oameni. Acest virus infecteaz\
omul, cauzând diverse boli, de la r\ceal\ comun\ la boli respiratorii severe, precum Sindromul Respirator din Orientul
Mijlociu (MERS) [i Sindromul Respirator Acut Sever (SARS).
“Noul” coronavirus (CoV) este o nou\ tulpin\ de coronavirus
care nu a fost identificat\ anterior la om. Acest nou tip de
coronavirus, numit COVID-19, nu a fost detectat anterior,
înainte ca focarul s\ fie raportat în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Fumatul este un factor de risc pentru COVID-19? DA
Fum\torii prezint\ anumite anomalii la nivelul pl\mânilor
(inflama]ie, fibroz\), care împiedic\ buna func]ionare a acestora în condi]ii normale. În cazul unei infec]ii, inclusiv cu noul
Coronavirus, riscul de a dezvolta o form\ sever\ de boal\ este
crescut în cazul fum\torilor din cauza anomaliilor deja existente la nivelul pl\mânilor.
Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii avertizeaz\ c\ atât mâinile,
cât [i ]ig\rile pot fi contaminate, iar prin aducerea lor în mod
repetat la nivelul gurii este favorizat\ infectarea.
Consumul de alte produse pe baz\ de tabac (narghilea),
favorizeaz\ transmiterea de la o persoan\ la alta, mai ales
prin folosirea de piese bucale [i furtunuri nesterile.

Sunt gravidele puse în pericol de COVID-19? DA.
Nu se [tie cu certitudine înc\ cât de afectate pot fi gravidele
de infec]ia cu Coronavirus.
Se recomand\ precau]ie sporit\ [i distan]are social\ riguroas\.
Pot s\ m\ infectez cu Coronavirus de dou\ ori? NU.
Nu exist\ dovezi care s\ ateste c\ o persoan\ poate s\ se

GHID
CUMPĂRĂTURI
CE S| FAC ~NAINTE DE A
MERGE LA CUMP|R|TURI

- Respect\ m\surile generale
de protec]ie descrise aici.
- Preg\te[te o list\ a lucrurilor
de cump\rat; evit\ s\ stai în
supermarket mai mult decât
este strict necesar.
- Evit\ orele de vârf
(diminea]a/seara) [i
mijloacele de transport în
comun, în special cele aglomerate.
- Asigur\-te c\ ai la tine:
pachet de [erve]ele de unic\
folosin]\, gel dezinfectant

(alternativ, m\nu[i de unic\
folosin]\).
- Preg\te[te, lâng\ u[a de la
intrare, dezinfectant (sau
spirt/alcool sanitar) [i
[erve]ele de unic\ folosin]\
pentru când vei reveni de la
cump\r\turi.

CUM M| PROTEJEJ ~N TIMPUL CUMP|R|TURILOR
- NU atinge c\rucioarele
direct cu mâna, dac\ în prealabil nu ai dezinfectat
suprafa]a [i mâna sau dac\
nu por]i m\nu[i.

reinfecteze cu noul Coronavirus.

Coronavirusul are o variant\ blând\ [i una rea? NU.
Au fost izolate dou\ subtipuri
diferite ale virusului.
Nu exist\ nici o dovad\ c\ acestea ar produce simptome ale bolii de
severit\]i diferite.

Cât de eficiente sunt
scanerele termice în
detectarea persoanelor
infectate cu Coronavirus?
Scanerele termice sunt eficiente în detectarea persoanelor
care au febr\ (de exemplu, au o temperatur\ a corpului mult
mai mare fa]\ de cât este normal) din cauza infec]iei cu
Coronavirus.
Cu toate acestea, nu pot detecta persoanele care sunt infectate, dar care nu au febr\, pentru c\ este nevoie de 2-10 zile
ca persoanele care sunt infectate s\ devin\ bolnave [i s\ fac\
febr\.
Este sigur s\ donez sânge în contextul actual? DA.
România are mare nevoie de donatori de sânge!
Donarea de sânge se realizeaz\ în condi]ii de siguran]\, luându-se m\suri suplimentare pentru a împiedica transmiterea
Coronavirusului.
Dac\ am febr\ sau tuse pot s\ merg la spital? NU.
Evita]i contactul cu alte persoane [i suna]i mai întâi la
medicul de familie sau la Direc]ia de S\n\tate Public\ din
jude]ul în care locui]i.
În caz de urgen]\, suna]i la 112.

- P\streaz\ o distan]\ de cel
pu]in 1 metru fa]\ de persoanele din apropiere; ideal,
2 metri.
- NU te înghesui [i evit\
mul]imile de oameni adunate
pe acela[i raion; a[teapt\
eliberarea acestuia.
- Când ajungi la casele de
marcat, p\streaz\ cel pu]in 1
metru distan]\ (aproximativ
lungimea un c\rucior) fa]\ de
persoanele din fa]a/spatele
t\u.
- Evit\ plata cu bancnote [i
opteaz\ pentru plata prin card
bancar sau telefon; dac\,
totu[i, e[ti nevoit s\ achi]i
numerar [i prime[ti rest bancnote, dezinfecteaz\-te pe
mâini imediat dup\ ce ai
efectuat plata.
- NU apropia telefonul mobil
de fa]\ sau ureche.

CE FAC CÂND M| ~NTORC
DE LA CUMP|R|TURI

- Dezinfecteaz\ mâinile,
mânerul u[ii, telefonul mobil,
cheile, imediat dup\
închiderea u[ii, folosind dezinfectantul (sau spirt/alcool
sanitar) [i [erve]elele
preg\tite înainte de plecare.
- Las\ înc\l]\rile purtate
aproape de intrare [i
schimb\-te de hainele purtate
afar\.
- Legumele [i fructele NU se
cur\]\ folosind substan]e;
spal\-le foarte bine, sub jet
de ap\.
- Cur\]\, dup\ caz, accesoriile folosite la cump\r\turi:
geant\, rucscac, portofel, carduri bancare etc.
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Men]ine]i o distan]\ de 2 metri între
dumneavoastr\ [i alte persoane, în special cele care tu[esc sau str\nut\.
- De ce? Atunci când cineva care este
infectat cu o boal\ respiratorie, cum ar

fi COVID-19, tu[e[te sau str\nut\,
proiecteaz\ mici pic\turi de saliv\ care
con]in virusul. Dac\ sunte]i prea
aproape, pute]i inspira virusul.

Evita]i contactul direct [i proteja]i persoanele în vârst\ [i pe cele cu imunitatea sc\zut\!
- Cei peste 65 de ani, cu imunitate
sc\zut\ [i care au deja [i alte afec]iuni
sunt extrem de vulnerabili la infectarea
cu noul coronavirus.
- Aceste persoane au cea mai mare
nevoie de protec]ie!
- Ajuta]i-le cu toate cump\r\turile [i
medicamentele de care au nevoie, dar
feri]i-v\ s\ ave]i un contact direct. Nu

da]i mâna, nu v\ îmbr\]i[a]i, men]ine]i
o distan]\ de cel pu]in 1,5 metri;
- }ine]i permanent leg\tura cu cei în
vârst\, dar reduce]i la minimum
num\rul de vizite pentru c\ pute]i fi
purt\tor de COVID-19 f\r\ s\ [ti]i [i
f\r\ s\ ave]i simptome;
- Nu v\ expune]i bunicii [i al]i membri
în vârst\ ai familiei unui risc care le
poate fi fatal!

- Masca de protec]ie trebuie purtat\ în
toate spa]iile închise aglomerate, de la
mijloace de transport în comun pân\ în
magazine [i la serviciu.
- Folosirea m\[tii ^ntr-un mod incorect

- Aglomera]ia înseamn\ pericol de contaminare! Feri]i-v\ de zonele în care nu
se poate respecta distan]a de 2 metri
fa]\ de celelalte persoane;
- Alege]i zonele cu circula]ie redus\ astfel încât s\ limita]i interac]iunea cu
ceilal]i;
- Apropierea la o distan]\ mai mic\
decât cea recomandat\ este printre
cele mai rapide modalit\]i de a v\

cre[te riscul de a ne infecta;
- Masca trebuie s\ acopere c\ile respiratorii ^n totalitate, s\ fie lipit\ de obraz,
astfel ^ncât s\ limiteze traficul de aer.

infecta cu noul coronavirus;
- NU atinge]i suprafe]ele pe care în
mod frecvent le ating [i alte persoane –
balustrade, bare, mânere, butoane de
acces, clan]e;
- Sta]i departe de oamenii care tu[esc
sau str\nut\!
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POART| MASC|
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(urmare din pagina 8)

Pandemia de grip\ din 1918-1920 a venit în trei valuri majore.
Dup\ primul val în SUA, virusul a sc\zut, iar americanii au fost
nelini[ti]i s\ redeschid\ afacerile [i s\ se reia via]a social\. A existat
o mi[care tot mai mare pentru a nu mai purta m\[ti, care devenise
omniprezent\ - atât de mult încât s-a format Liga Anti-masc\ din
1919. Acestea au fost proteste din partea celor care au crezut c\
ordonan]a de s\n\tate public\ le-a înc\lcat libertatea.

Virusul s-a întors cu o r\zbunare în toamn\ [i a fost mult mai mortal decât primul val, ucigând în cele din urm\ peste 675,000 de

americani [i ucigând aproximativ 100 milioane din cele 500 milioane
pe care le-a infectat în întreaga lume.
Asta a fost înainte de vaccinarea în mas\, înainte de microscopul
electronic; aceasta este tragedia imunit\]ii de turm\ [i a ignoran]ei
înc\p\]ânate.
Viru[ii nu sunt politici; nu le pas\ de teoriile, specula]iile sau
proiec]iile tale. Sunt parazi]i negânditori care doresc doar s\ se
replice [i s\ foloseasc\ corpul t\u ca gazd\. Poart\ o masc\.
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Asocia]ia SFINX, mobilizare pe
dou\ ro]i pentru ora[ul R\cari –
Dâmbovi]a

Pe 1 mai a avut loc predarea, de c\tre
Asocia]ia Sfinx, a unei liste generoase
de materiale [i echipamente necesare
pentru protec]ia personalului angajat
din institu]iile care asigur\ permanen]\
în cadrul institu]iilor din subordinea
MAI, a prim\riei R\cari, a Centrului
Reziden]ial pentru Persoane Vârstnice
[i a Centrului de ambulan]\ R\cari.
Au fost preg\tite pachete cu ajutoare

alimentare [i pachete igienice şi pentru persoanele beneficiare din Centrul
Reziden]ial pentru Persoane Vârstnice.
În astfel de momente dificile pentru
to]i, implicarea, solidarizarea [i responsabilitatea fiec\ruia dintre noi poate
aduce schimbarea spre bine. Împreun\
vom reu[i s\-i ajut\m pe to]i cei care
î[i pun via]a în pericol pentru noi, [i au
grij\ de s\n\tatea noastr\.

Le mul]umim tuturor celor implica]i în
aceast\ ac]iune, pentru eforturile de
solidaritate [i pentru ajutorul oferit
beneficiarilor din Centrul Reziden]ial
care ne sunt p\rin]i, bunici.
Marius Carave]eanu – Primarul
ora[ului R\cari
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RESPECT

pentru

PROFESIONALISMUL {i OMENIA
de care dau dovad\ echipele medicale de la Sec]ia Boli
Infec]ioase Târgovi[te [i de la Spitalul Or\[enesc Pucioasa
Au avut zile [i
nop]i mai bune, dar [i
mai pu]in bune, îns\
ceea ce a fost constant, a fost pasiunea
cu care au tratat to]i
pacien]ii.
Exist\ astfel de
oameni minuna]i,
dedica]i pentru binele
celorlal]i. Un exemplu
este întreaga echip\
medical\ de la Sec]ia
Boli Infec]ioase
Târgovi[te care face
tot ce este omene[te
pentru a vindeca
pacien]ii COVID-19.
{i echipa med-

ical\ de la Pucioasa a
depus o munc\
sus]inut\ privind
tratarea pacien]ilor cu
forme u[oare COVID19.

Primarul ora[ului
R\cari, Marius
Carave]eanu a transmis public mul]umiri
[i aprecieri medicilor,
asistentelor [i personalului de la Sec]ia
Boli Infec]ioase
Târgovişte şi de la
Spitalul Pucioasa.

În\l]area Domnului [i Ziua Eroilor...
În ciuda faptului c\ tr\im timpuri
deosebite am s\rb\torit şi anul acesta,
În\l]area Domnului [i Ziua Eroilor în
condi]iile impuse de pandemia ce a
r\scolit o lume întreag\.
Am s\rb\torit de data aceasta într-un
num\r restrâns "În\l]area", o s\rb\toare
cre[tin\ cu mari implica]ii în via]a noastr\. La 40 de zile de la Înviere, Hristos
S-a în\l]at. De la scena aceea de
bucurie cereasc\ ne revine pe p\mânt
ecoul minunatelor cuvinte ale lui Hristos:
"M\ sui la Tat\l Meu [i la Tat\l vostru, la
Dumnezeul Meu [i Dumnezeul vostru".
Ioan 20.17.
Familia din cer [i familia de pe p\mânt
sunt una.
Domnul nostru S-a în\l]at pentru noi, [i
tot pentru noi tr\ie[te.

În acela[i timp, nu i-am uitat pe cei care
au luptat ca România s\ ajung\ unde
este ast\zi. De aceea, dator\m respect

[i recuno[tin]\ memoriei eroilor no[tri
care de-a lungul timpului [i-au dat via]a
pentru ca noi, ast\zi, s\ tr\im în pace [i
lini[te.

Hristos s-a în\l]at!

11
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Lista autoriza]iilor de construire

1. 191/28.11.2019 – SDEE.
Muntenia Nord S.A. (pentru Dobre
Ioana Beatrice) – Colacu, str.
Tineretului, nr. 40 – Alimentare cu
Energie Electric\ locuin]\.
2. 192/18.11.2019 – SDEE
Muntenia Nord S. A. (pentru
Maican Florin) – Colacu str.
Tineretului, nr. 29 – Alimentare cu
Energie Electric\ locuin]\.
3. 193/28.11.2019 – SDEE
Muntenia Nord S. A. (pentru Albu
Gheorghe I. L.) – R\cari, str. Iorgu
Dumitrescu, nr. 7 – Alimentare cu
Energie Electric\ Vulcanizare şi
sp\l\torie Auto.
4. 194/02.12.2019 – SDEE
Muntenia Nord S. A. (pentru
Pletea Râca) – Ghimpa]i, str. Sbl.
Barbu P. Marian, nr. 281A –
Alimentare cu energie Electric\
Locuin]\.
5. 195/02.12.219 - Engie
România S. A. (pentru AlbeI
Marian) – Ghergani, str. Ion Ghica,
nr. 213 – Branşament gaze
6. 196/28.11.2019 - Engie
România S. A. (pentru
Gheorghiceanu Maria) – Colacu,
str. Bisericii, nr. 145 –
Branşament gaze.
7. 197/02.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Costache
Ion) – Mavrodin str. Şcolii, nr. 269
– Branşament gaze.
8. 198/02.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Dumitrache
Florin Gabriel) – St\neşti, str. C-tin
Brancoveanu, nr. 89 –
Branşament gaze.
9. 199/02.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Ionescu
Elena) – Ghimpa]i, str. Lipaneni,
nr. 8 – Branşament gaze.
10. 200/03.12.2019 – Tudorache
Ionel – R\cari, str. Iorgu
Dumitrescu, nr. 151 – Construire
locuin]\ P.
11. 201/09.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Stan
Nicolae) – St\neşti, str. C-tin
Brancoveanu, nr. 131 –
Branşament gaze.
12. 202/09.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Sala ExIm
SRL.) – R\cari, str. Ana Ip\tescu,
nr. 188 – Branşament gaze.
13. 203/09.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Dinca
Maria) – R\cari, str. Gaterului, nr.
3 – Branşament gaze.
14. 204/09.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Glavan
C\t\lin) – R\cari, str. Boanga, nr.
41 – Branşament gaze.
15. 206/09.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Porojan
Aureliana) – R\cari, str. Ana
Ip\tescu, nr. 6 – Branşament gaze
16. 207/12.12.2019 – SDEE.
Muntenia Nord S. A. (pentru
Solomon Iosif) – St\neşti, str. Ctin Brancoveanu, nr. 97A –
Alimentare cu Energie Electric\
locuin]\.
17. 208/12.12.2019 – SDEE
Muntenia Nord S. A. (pentru
Alexandru Adrian) – R\cari, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 74A –
Alimentare cu Energie Electric\
locuin]\.
18. 209/12.12.2019 – Dragoi
Iuliana, Dragoi Dumitru – Colacu,
str. Islazului, nr. 503 – Contruire
locuin]\ P.
19. 210/12.12.2019 – Engie
România S.A. (pentru Chitulescu
Onica) – R\cari, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 3 – branşament

gaze.
20. 211/13.12.2019 – Vasile
Livia Maria, Vasile Traian –
Ghergani, str. Unirii, nr. 280A –
Construire locuin]\ parter.
21. 212/17.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Parcul
Industrial R\cari) – R\cari, str.
Fabrica de Zah\r, nr. 10A –
Branşament gaze şi extindere
22. 213/17.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Hrib.
George Marius) – Colacu, str.
Tineretului, nr. 26 – Alimentare cu
Energie Electric\ locuin]\
23. 214/17.12.2019 – Parcul
Industrial R\cari – R\cari, str.
Fabrica de Zah\r, nr. 10A –
Instala]ie Electric\ de utilizare
24. 215/17.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Muscalu
Gheorghi]\) – R\cari, str. Poştei,
nr. 10 – Branşament gaze
25. 216/17.12.2019 – Ghi]\
Ileana – S\bie[ti, str. Bucegi, nr.
55 – Construire locuin]\ P+M
26. 217/24.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Dragoi
Ionu] Daniel) – Ghimpa]i, str.
Lipaneni, nr. 6 – Branşament gaze
27. 218 24.12.2019 - Engie
România S. A. (pentru Rotrade
SRL.) – R\cari, str. Republicii, nr.
114B – Extindere şi branşare gaze
28. 1/20.01.2020 - Engie
România S. A. (pentru Micu
Elena) – Ghimpa]i, str. Sbl. B.P.
Marian, nr. 243a – Branşament
gaze
29. 2/20.01.2020 - Engie
România S. A. (pentru Coman
Niculina) – Colacu, str. Libert\]ii,
nr. 337A – Branşament gaze
30. 3/20.01.2020 - Engie
România S. A. (pentru Alecu
Gheorghe) – S\bie[ti, str.
Gorunului, nr. 129 – Branşament
gaze
31.4/20.01.2020 - Engie
România S. A. (pentru Tatu
Marius) – R\cari, str. Iorgu
Dumitrescu, nr. 93A – Branşament
gaze
32. 5/20.01.2020 - Engie
România S. A. (pentru Baciu
Gheorghe) – Ghimpa]i, str. A. L.
Cuza, nr. 50 – Branşament gaze
33. 6/2.01.2020 - Engie România
S.A. (pentru Tudorache Nicolae) –
Ghergani, str. Ion Ghica, nr. 169 –
Branşament gaze
34. 7/20.01.2020 – SDEE
Muntenia Nord S.A. (pentru Fire
Protection Engineering – R\cari,
str. Fabrica de Zah\r, nr. 8A –
Alimentare cu Energie Electric\
35. 8/20.01.2020 – SC. Fire
Protection Energieering SRL –
R\cari, str. Fabrica de Zah\r, nr.
8A – Alimentare cu Energie
Electric\, instala]ii de utilizare
36. 9/21.01.2020 – Nit\ Ionel –
Colacu, str. Heleşteului - contruire
locuin]\ P.
37. 10/22.01.2020 - Engie
România S. A. (pentru Dumitru
Ionu]) – R\cari, str. Podul
B\rbierului, nr. 5 – Branşament
gaze
38. 11/22.01.2020 - Engie
România S. A. (pentru Alexandru
Gheorghe) – Colacu, str.
Heleşteului, nr. 212 – Branşament
gaze
39. 12/22.01.2020 – Banu
Eremia Marius – Mavrodin, str.
Câmpului, nr. 248B – Construire
locuin]\ parter şi anex\
40. 13/29.01.2020 – Bazinul

Rosmical Voineşti – R\cari, str.
Ana Ip\tescu, nr. 118 – Modificare
şi compartimentare spa]ii comerciale.
41. 14/29.01.2020 – Ştefan
Cristea Daniel Nicolae – R\cari,
str. Ana Ip\tescu, nr. 102 –
Construire anexa gospod\rie
42. 15/03.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Popescu
Ion) – B\l\neşti, str. Mihai Viteazu,
nr. 36 – Branşament gaze.
43. 16/03.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Mihai
Nicolae) – Colacu, str. Bisericii, nr.
123 – Branşament gaze.
44. 17/03.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Iordache
Gheorghe – R\cari, str. Republicii,
nr. 24 – Branşament gaze
45. 18/03.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Ivan
Gheorghe) – Colacu, str. Fântânii,
nr. 430 – Branşament gaze.
46. 19/03.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Raicu
Toma) – Colacu, str. Colentinei, nr.
381 – Branşament gaze.
47. 20/03.02.2020 - Engie
România S. A. (Pentru Marin
Nicolae) – Ghimpa]i, str. V.
Colentinei, nr. 214 – Branşament
gaze.
48. 21/03.02.2020 – Stan
Angela - Ghimpa]i, str. A. I. Cuza,
nr. 52 – Construire Locuin]\ P.
49. 22/10.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Dobrin
Nicolae Ovidiu) – Mavrodin, str. I.
L. Caragiale, nr. 221 Branşament gaze.
50. 23/12.02.2020 – SDEE
Muntenia Nord S. A. (pentru
Sârbu Gabriela) – Ghimpa]i, str.
Sbl. B.P. Marian, nr. 223A –
Alimentare cu Energie Electric\
locuin]\.
51. 24/12.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Florea
Florin) – R\cari, str. Aleea cu
Tecari, nr. 24 – Alimentare cu
Energie Electric\ locuin]\.
52. 25/17.02.2020 – Vulcanizare
la Manolache SRL. – R\cari, str.
Ana Ip\tescu, nr. 178 – Construire
anex\.
53. 26/24.02.2020 - Engie
România S.A. (pentru Butnariu
Gheorghe) – S\bie[ti, str. Bucegi,
nr. 22 – Branşament gaze.
54. 27/24.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Luca Dobre
Dorel) – Ghergani, str. Profesor
Irina Oros, nr. 317 – Branşament
gaze.
55. 28/04.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Tescula
Radu Ioan) – S\bie[ti, str. Bucegi,
nr. 111 – Branşament gaze
56. 29/27.02.2020 – SDEE
Muntenia Nord S. A. (pentru
Vasile Traian) – Ghergani, str.
Unirii, nr. 280a – Alimentare cu
Energie Electric\ locuin]\.
57. 30/27.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Vlaicu
Loredana) – Colacu, str. Bisericii,
nr. 128 – Branşament gaze
58. 31/27.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Androne
Florin) – Ghergani, str. G\rii, nr.
361 – Branşament gaze..
59. 32/27.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Stan
Marian) – St\neşti, str. C-tin
Brancoveanu, nr. 27 –
Branşament gaze.
60. 33/27.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Solomon

Iosif) – St\neşti str. C-tin
Brancoveanu, nr. 97A –
Branşament gaze.
61. 34/27.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Cristea
Mariana) – Mavrodin str. I. L.
Caragiale, nr. 300B – Branşament
gaze.
62. 35/27.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru Trandafir
Stana) – R\cari, str. Podul
B\rbierului, nr. 60 – Branşament
gaze.
63. 36/27.02.2020 - Engie
România S. A. (pentru
Constantinescu Constantin –
R\cari, str. Ana Ip\tescu, nr. 19 –
Branşament gaze.
64. 37/05.03.2020 – Telekom
România Communication –
B\l\neşti, St\neşti – Construire
re]ea de telecomunica]ii.
65. 38/05.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru SC.
Caelectrotechinc SRL. – Ghergani,
str. Ion Ghica, nr. 46 –
Branşament gaze
66. 39/05.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Oancea
Rodica – R\cari, str. Ilfovat, nr.
16B – Branşament gaze şi extindere.
67. 40/05.03.2020 – Sandu
Nicoleta – Ghimpa]i, str. Sbl. B.P.
Marian, nr. 322 – Construire
locuin]\ P+M.
68. 41/11.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Dinca
Ioana) – R\cari, str. Iorgu
Dumitrescu, nr. 57 – Branşament
gaze.
69. 42/11.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Vintilescu
Adrian Emilian) – Ghergani, str.
Profesor Irina Oros, nr. 295A –
Branşament gaze şi extindere
70. 43/11.03.2020 – Necula
Ionel – Mavrodin, str. Şcolii, nr.
296 – Construire anex\
(buc\t\rie+garaj).
71. 44/11.03.2020 – Duta
Florian – R\cari, str. Ana Ip\tescu,
nr. 71 – Construire locuin]\ P+M.
72. 45/11.03.2020 – S.C.
Sensiblu S.R.L. – R\cari, str. Ana
Ip\tescu, nr. 118 – Amplasare
semnalistica exterioar\.
73. 46/11.03.2020 – Enache
Cristina şi Enache Gheorghi]\ –
Colacu, str. Teiului, nr. 311 –
Construire locuin]\ P+M
74. 47/24.03.2020 – sc.
Caelectrotechnik SRL. – Ghergani,
str. Ion Ghica, nr. 46 – Construire
împrejmuire.
75. 48/24.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru SC. Global
Lan] Învest) – R\cari, str. Ar]arului,
nr. 2 – Extindere conducta şi
branşament gaze.
76. 49/25.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Stan Elena)
– R\cari, str. Filipeasca, nr. 15 –
Branşament gaze.
77. 50/25.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Nit\
Nicoleta) – B\l\neşti, str. M.
Viteazu, nr. 46a – Branşament
gaze
78. 51/25.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Trandafir
Elena) – R\cari, str. Iorgu
Dumitrescu, nr. 10 – Branşament
gaze.
79. 52/25.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Sandu
Nicoleta) – Colacu, str. Libert\]ii,
nr. 345 – Branşament gaze.
80. 53/25.03.2020 - Engie

România S. A. (pentru B\nica
Bogdan) - Colacu, str. Libert\]ii,
nr. 297 – Branşament gaze.
81. 54/25.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru N\stase
Ion) – Colacu, str. Câmpului, nr.
253 – Branşament gaze.
82. 55/25.03.2020 - Engie
România S. A. (pentru Tilic\
Gheorghe) – S\bie[ti, str. Bucegi,
nr. 18 – Branşament gaze
83. 56/02.03.2020 – SDEE.
Muntenia Nord S. A. (pentru
Ferma Evei din natur\) – S\bie[ti,
str. Bucegi, nr. 25 – Alimentare cu
Energie Electric\ container.
84. 57/06.04.2020 - Engie
România S. A. (pentru St\nic\
Mugurel Ion) – R\cari, str. Ilfovat,
nr. 7A – Branşament gaze.
85. 58/09.04.2020 – Petre
Lucian – Mavrodin, str. I.L.
Caragiale, nr. 198 – Mansardare
spa]iu comercial
86. 59/27.04.2020 – SDEE.
Muntenia Nord S. A. (pentru
Vestiar Ghimpa]i) – Ghimpa]i, str.
Şcolii, nr. 366A – Alimentare cu
Energie Electric\.
87. 60/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Matei Conf
Grup) - Ghergani, str. Industriilor,
nr. 251 – Branşament gaze.
88. 61/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Enache
Cornel) – R\cari, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 13 – Branşament
gaze.
89. 62/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Dumitrache
Niculae) – Mavrodin, str. Fagului,
nr. 97 – Branşament gaze.
90. 63/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Micu
B\lu]\ Catrinel) – B\l\neşti, str.
Gârlei, nr. 79 – Branşament gaze.
91. 64/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Dumitru
Ruben) – R\cari, str. Ana Ip\tescu,
nr. 150 – Branşament gaze
92. 65/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Chiri]\
Dumitra) – S\bie]ti, str. Bucegi, nr.
83 – Branşament gaze.
93. 66/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Alionte
Valentin) – Colacu, str. Bujorului,
nr. 452 – Branşament gaze.
94. 67/06.05.2020 - Engie
România S. A. (pentru Ivan
Lauren\iu Ionu]) - S\bie[ti, str.
Bucegi, nr. 54 – Branşament gaze.
95. 68/06.05.2020 – Engie
România S. A. (pentru Ştef\nescu
Florica) – Colacu, str. Libert\]ii, nr.
287 – Branşament gaze.
96. 69/06.05.2020 – SDEE.
Muntenia Nord S. A. (pentru Ene
Ştefan) – str. Cuza Vod\, nr. 14 Înt\rire re]ea Electric\.
97. 70/12.05.2020 – SDEE.
Muntenia Nord S. A. (pentru Matei
Conf Grup) - Ghergani, str.
Industriilor, nr. 251 – Alimentare
cu Energie Electric\ Hala
Produc]ie.
98. 71/12.05.2020 – Engie
România S. A. (pentru Mosoiu
Floarea) – St\neşti, str. C-tin
Brancoveanu, nr. 131 –
Branşament gaze.
99. 72/13.05.2020 – Moştenitorii
disfuctului Dobre Dorin (Dobre
cosmin, Mu[at Ecaterina) –
Ghergani, str. Ion Ghica, nr. 78 –
Construire împrejmuire.

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
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1. 257/13.11.2019- SDDE
Muntenia Nord S.A (Dumitru Ionu])R\cari str. Podul B\rbierului, nr. 5 –
Alimentare cu energie electric\
locuin]\.
2. 258/18.11.2019 SDDE
Muntenia Nord S.A (Anghel
Lauren]iu Petre)- R\cari, str. Ana
Ip\tescu nr. 45 –Alimentare cu
energie electric\ (ANEX|)
3. 59/18.11.2019 SDDE Muntenia
Nord S.A ( Hrib George Marius)Colacu, str. Tineretului nr. 26 –
Alimentare cu energie electric\ locuin]\
4. 260/18.11.2019- SDDE
Muntenia Nord S.A (Solomon
Iosif)– St\neşti, str. C. Brancoveanu
97A –Alimentare energie electric\
locuin]\
5. 261/18.11.2019 - Engie
România SA (Baciu Gheorghe)Ghimpa]i str. Al Ioan Cuza 50Bran[ament gaze
6. 262/28.11.2019- Carave]eanu
Amelia, Carave]eanu Marius Florin
–St\ne[ti, str. C Brancoveanu –
Alipire.
7. 263/29.11.2019 – Engie
România SA (Muscalu Gheorghi]\)R\cari str. Po[tei nr. 10 –
Bran[ament Gaze.
8. 264/29.11.2019- S.C. Muse ID
Concepts –Mavrodin str. Il Caragiale
nr. 336 - Radiere platform\ beton.
9. 265/02.12.2019 - Engie
România S.A (Dr\goi Ionu] Daniel)Ghimpati str Lip\neni 6 Branşament gaze.
10. 266/02.12.2019 - Engie
România S.A (Stan Elena) - R\cari
str. Filipeanca 15 - branşament
gaze.
11. 267/02.12.2019-Engie
România S.A (N\stase Ion) Colacu str. Câmpului 253 –
Branşament gaze.
12. 268/02.12.2019 - Engie
România S.A (Alecu Gheorghe)Colacu str. Gorunului 129
Branşament gaze.
13. 269/02.12.2019-Engie
România S.A (Coman Niculina) Colacu str. Libert\]ii 337 A –
Bran[ament gaze
14. 270/02.12.2019 - Engie
România S.A (Micu Elena) Ghimpa]i str. B.P Marian 243A Branşament gaze.
15. 271/03.12.2019 - Telekom
România Comunica]ions S.A B\l\ne[ti, St\ne[ti - Construire de
telecomunica]ii electronice.
16. 272/09.12.2019 - Stan
Angela – Ghimpa]i str. A i Cuza 52
– desfiin]area locuin]ei şi anexe.
17. 273/09.12.2019 - Engie
România S.A (Raicu Toma) –
Colacu Str. Colentinei 381Branşament gaze.
18. 274/12.12.2019 – Engie
România S.A (Dumitru Ionu]) –
R\cari str. Podul B\rbierului 5 –
Bran[ament gaze.
19. 275/13.12.2019 – S.C.
Sensiblu S.R.L - R\cari Str. Ana
Ip\tescu nr. 118 – Amplasare semnalistic\ exterioar\.
20. 276/13.12.2019 – Stan
Angela – Ghimpa]i Str. A.I. Cuza nr.
52 – Construire locuin]\ parter
21. 277/13.12.2019 Ghi]\ Ileana
– S\bie[ti str. Bucegi nr 55 Construire locuin]\ P+M
22. 278/17.12.2019 - Zamfir
Marieta, Zamfir Vasile St\neşti, str.
C. Brâncoveanu nr. 64 - Construire
locuin]\ P.
23. 279/17.12.2019 - R\doi
Violeta – Ghergani str. N. Ghica, nr.
56 - Construire locuin]\ P.
24. 280/30.12.2019 - S.D.E.E.

MUNTENIA Nord S.A (Ferma Evei
din Natur\) - S\bie[ti, str. Bucegi
nr. 25 - Alimentare cu energie electric\ - container
25. 281/31.12.2019 - Oraş R\cari
– R\cari/Ghergani - Reabilitare trotuare şi alei pietonale.
26. 1/17.01.2020 - Ion Eugen
Petru – Ghergani str. Gr\dini nr.
110 - Instrainare.
27. 2/20.01.2020 - Engie
România S.A (SC. Coelectrotechnic
S.R.L.) – Ghergani str. I. Ghica nr.
46 - Bran[ament gaze.
28. 3/20.01.2020 - Engie
România S.A (Vlaicu Loredana) Colacu str. Bisericii nr. 128Bran[ament gaze.
29. 4/20.01.2020 - Engie
România S.A (Cristea Mariana Mavrodin str. I.L Caragiale nr. 300B
- Bransament gaze.
30. 5/20.01.2020 - Engie
România S.A (Constantinescu
Constantin) - R\cari str. Ana
Ip\tescu nr 19 - Bran[ament gaze.
31. 6/20.01.2020- Engie România
S.A (Androne Florin) - Ghergani str.
G\rii nr 361 - Bran[ament gaze
32. 7/20.01.2020 - Engie
România S.A (Stan Marian)St\neşti, str. C. Brancoveanu nr. 27
- bran[ament gaze.
33. 8/20.01.2020 - Engie
România S.A (Solomon Iosif)St\neşti, str. C.Brancoveanu nr.
129 - Bran[ament gaze.
34. 9/21.01.2020 - Engie
România S.A (Trandafir Stana) R\cari. Str. Podul B\rbierului nr. 60
- Bransament gaze
35. 10/21.01.2020-SDEE
Muntenia Nord – Sarbu Gabriela Ghimpa]i str. B.P Marian nr. 223
Alimentare cu energie electric\
locuin]\.
36. 11/22.01.2020 - Serb\nescu
Mihail - St\neşti str. C.
Brancoveanu nr. 73 - Alipire
37. 12/22.01.2020 - Engie
România S.A (Dobrin Nicolae
Ovidiu) - Mavrodin str. I.L. Caragiale
nr. 221 - Bran[ament gaze
38. 13/22.01.2020 - {tefan
Cristea Daniel Nicolae - R\cari str.
Ana Ip\tescu nr. 102 - Construire
anex\
39. 14/29.01.2020 - Pârvu Adrian
Valer - Ghergani str. Ilfovului, nr.
181 B - Construire anex\
40. 15/29.01.2020 - Bazinul
Pomicol Voineşti – R\cari str. Ana
Ip\tescu nr. 118 - Modific\ri interioare şi compartimentare spa]iu
comercial.
41. 16/03.02.2020 - Engie
România S.A (Vintilescu Adrian
Emilian) – Ghergani str. Prof. Irina
Oros, nr. 295A - Extindere conduct\
şi branşament gaze.
42. 17/03.02.2020 - SC.
Vulcanizare La Manolache SRL. R\cari str. Ana Ip\tescu Nr. 178 Construire anex\
43. 18/03.02.2020 - Engie
România S.A (B\dica Veronica) Ghimpati str. Lipaneni nr. 14Branşament gaze.
44. 19/03.02.2020 - Engie
România S.A (Soare Felicia Janina)
- R\cari str. Livezilor NR. 1 Extindere conduct\ şi branşament
gaze.
45. 20/03.02.2020 Engie
România S.A (Stan Angela)- Str. A.
I. Cuza nr. 52 – Bran[ament gaze.
46. 21/03.02.2020 Engie
România S.A (Sandu Nicolae) –
Colacu str. Libert\]ii nr. 345Bran[ament gaze.
47. 22/03.02.2020 - Engie
România S.A (B\nica Gabriel

Bogdan) - Colacu str. Libert\]ii nr.
297 - Bran[ament gaze.
48. 23/06.02.2020 SDEE.
Muntenia Nord. SA. (Florea Florin) R\cari str. Aleea cu tecari nr. 24Alimentare cu energie electric\
locuin]\.
49. 24/06.02.2020 Sandru Ioan Mavrodin, str. Fierului - Alimentare
cu energie electric\ silozuri
instala]ie utilizare.
50. 25/06.02.2020 - SDEE
Muntenia Nord S.A. (SC Chemical
Agro SRL) – Mavrodin str. Fierului Alimentare cu energie electric\ O.S.
în solu]ie definitive – silozuri
51. 26/07.02.2020 – Global Land
Înveşt SRL- R\cari str. Mestecenilor
nr. 3 - Construire locuin]\ P.
52. 27/12.02.2020 - Engie
România S.A (Nit\ Nicoleta) B\l\neşti str. Mihai Viteazu nr. 46 A
- Branşament gaze
53. 28/12.02.2020 - SDEE
Muntenia Nord S.A (Ene Ştefan) –
R\cari str. Cuza Vod\ nr. 14Lucr\ri de înt\rire re]ea.
54. 29/12.02.2020 - SDEE
Muntenia Nord S.A (Vasile Traian)
- Ghergani str. Unirii 280A Alimentare cu energie electric\
locuin]\.
55. 30/12.02.2020 - Porojan
Horia - Ghergani str. Digului Nr.
265 – Dezmembrare şi vânzare.
56. 31/12.02.2020 - Mo[t.
defunctului Dobre Dorin (Dobre
Cosmin şi Mu[at Ecaterina)Ghergani str. Ion Ghica Nr. 78 Construire împrejmuire.
57. 32/12.02.2020 - Barbu Aurel
– R\cari str. Ana Ip\tescu nr. 59Construire anex\.
58. 33/14.02.2020- U.A.T. Oraş
R\cari – Colacu, Ghimpa]i,
Ghergani, S\bie[ti - Extindere re]ea
de gaze natural în oraşul R\cari
59. 34/14.02.2020 -U.A.T. Oraş
R\cari - Colacu, Ghimpa]i, Sabiesti,
B\l\neşti, St\neşti - înfiin]are sistem de re]ea de canalizare menajer\.
60. 35/19.02.2020 - Enache
Cristina – Colacu, str. Teiului Nr.
311 – Construire locuin]\ P+M
61. 36/24.02.2020 – Popa Marian
– Ghimpa]i str. D\maroaia nr. 117
– Construire locuin]\ P+M.
62. 37/24.02.2020 - Necula Ionel
- Mavrodin str. Şcolii nr. 296 Construire anex\.
63. 38/27.02.2020 - Sandru Ioan
- Mavrodin str. Fierului nr. 337C Înstr\inare.
64. 39/27.02.2020 - {erb\nescu
Mihail - St\nesti str. C.
Brâncoveanu 73A - Construire
locuin]\ P+M.
65. 40/27.02.2020 - Engie
România S.A (Matei Conf. Grup) Mavrodin str. Industriilor nr. 251 Bran[ament gaze.
66. 41/27.02.2020 - Mo[t.
defunctului Mocanu Marin - Colacu
str. Bujorului nr. 447 - dezmembrare.
67. 42/27.02.2020 - Engie
România S.A (Tilic\ Nicolae) S\bie[ti str. Bucegi nr. 18 –
Branşament gaze.
68. 43/27.02.2020 - Engie
România S.A (S\moiu Daniela) Mavrodin str. I.L CARAGIALE NR.
337- Bransament gaze.
69. 44/27.02.2020.- Engie
România S.A (Trandafir Elena).R\cari str. Iorgu Dumitrescu nr. 10Bran[ament gaze.
70. 45/27.02.2020-U.A.T. R\cari –
Ghimpati - Modernizare drum
Vizure[ti.
71. 46/05.03.2020 - Engie

România S.A (Global Land Învest
SRL) - R\cari str. Ar]arului nr. 2 Extindere şi branşament gaze.
72. 47/05.03.2020 - Du]\ Florian
– R\cari str. Ana Ip\tescu nr. 71 –
Construire locuin]\ P+M.
73. 48/06.03.2020 -U.A.T. oraş
R\cari - R\cari, str. Tudor
Vladimirescu Nr. 12 - Construire
Unitate De Primire Urgen]e medicale UPU R\cari.
74. 49/06.03.2020 - Enache
Marius – Colacu, str. Profesor Ioana
Ivan nr. 21- Construire locuin]\ P.
75. 50/06.03.2020 - Grigore
Marian – Colacu, str. Profesor Ioana
Ivan nr 25-Construire locuin]\
P+1E.
76. 51/06.03.2020 - Gheorghe
Ionu] Daniel - Colacu str. Profesor
Ioana Ivan nr. 25 - Construire
locuin]\ P.
77. 52/11.03.2020 - Engie
România S.A (Mosoiu Floarea) –
St\neşti str. C. Brancoveanu Nr.
131 – Bran[ament gaze.
78. 53/11.03.2020 - S.C.
Caelictrotechnic SRL - Ghergani str.
I. Ghica nr. 46 - Construire împrejmuire.
79. 54/12.03.2020 - U.A.T. Oraş
R\cari – Colacu str. Libert\]ii nr.
278 - Amenajare parc.
80. 55/16.03.2020 - Vermont
GREEN HOUSES SRL - Colacu T.48
P.423, 423/1 - Alipire.
81. 56/16.03.2020 - ENGIE
România S.A (Ştef\nescu Florica) Colacu str. Libert\]ii nr. 287 –
Bran[ament gaze.
82. 57/24.03.2020 - SDEE
Muntenia Nord S.A. (Vestiar
Ghimpa]i) - Ghimpa]i, str. Şcolii nr.
366 A - Alimentare cu energie
electric\.
83. 58/25.03.2020 - SDEE
Muntenia Nord S.A. (Du]\ Marin)R\cari, str. Ana Ip\tescu nr. 178Alimentare cu energie electric\
spa]iu comercial.
84. 59/25.03.2020 ENGIE
România S.A (Ivan Lauren]iu Ionu])
-S\bie[ti, str. Bucegi nr. 54Branşament gaze.
85. 60/25.03.2020 U.A.T. Oraş
R\cari – Ghimpa]i, str. B.P Marian Reabilitare Pod peste Râul Colentina
86. 61/03.04.2020 - U.A.T. Oraş
R\cari - R\cari, str. Ana Ip\tescu
Nr. 155 – Reabilitare, modernizare
sediul administrativ prim\rie.
87. 62/03.04.2020 U.AT. Oraş
Racari - Colacu - Construire baz\
sportiv\.
88. 63/03.04.2020 U.A.T. Oraş
R\cari - Racari - Amenajare alei,
trotuare şi parc\ri.
89. 64/03.04.2020 U.AT. Oraş
R\cari - R\cari - Amenajare spa]ii
verzi.
90. 65/03.04.2020 U.A.T. Oraş
R\cari - R\cari - Amenajare teren
sport şi locuri de joac\.
91. 66/06.04.2020. ENGIE
România S.A. (Dumitrache Nicolae)
- Mavrodin, str. Fagului nr. 97Bran[ament gaze.
92. 67/06.04.2020. ENGIE
România S.A. (Chiri]\ Dumitra) S\bie[ti, str. Bucegi nr. 83 Bran[ament gaze.
93. 68/06.04.2020. ENGIE
România S.A. (Enache Cornel) R\cari str. T. Vladimirescu nr. 13Bran[ament gaze.
94. 69/06.04.2020. ENGIE
România S.A. (Dumitru Ruben)R\cari strada Ana Ip\tescu Nr. 150
– Bran[ament gaze.
95. 70/06.04.2020. ENGIE
România S.A. (Micu Balata
Catrinel) - B\l\ne[ti str. Gârlei nr.

79 - Branşament gaze.
96. 71/06.04.2020. ENGIE
România S.A. (Alionte Valentin) Colacu str. Bujorului, nr. 452 Bran[ament gaze.
97. 72/07.04.2020. Petre Lucian
– Mavrodin str. I.L.Caragiale nr. 198
- Mansardare spa]iu comercial.
98. 73/08.04.2020 - Matei Conf.
Grup – Ghergani, str. Industriilor nr.
251 - Alimentare cu energie electric\ instala]ie de utilizare.
99. 74/08.04.2020 - SDEE
Muntenia Nord S.A (Matei Conf.
Grup) - Ghergani, str. Industriilor nr.
251 - Alimentare cu energie electric\ hal\ produc]ie.
100. 75/09.04.2020 - RCS/RDS
S.A - R\cari, Ghergani, Mavrodin Construire re]ea de telecomunica]ie.
101. 77/27.04.2020 - ENGIE
România S.A (Gioana Gabriel
Nicolae) - Ghimpa]i str. Lipaneni nr.
13 - Bran[ament gaze.
102. 78/06.05.2020 - ENGIE
România S.A (Sandu Ionel) S\bie[ti str. Caraiman nr. 96 Bran[ament gaze.
103. 79/06.05.2020 - ENGIE
România S.A (Ciobanu S\ndic\) R\cari str. Cuza Vod\ 19 Bran[ament gaze.
104. 80/06.05.2020 - ENGIE
România S.A (T\n\sescu Florian
Mihai) - R\cari, str. Nicolae
Popescu R\c\reanu nr. 12 A Bran[ament gaze.
105. 81/06.05.2020-ENGIE
România S.A (Andrei Virgil) –
S\bie[ti str. Bucegi 78 Bran[ament gaze.
106. 82/06.05.2020 - ENGIE
România S.A (S.C. CHEMICAL
AGRO SRL) - Mavrodin str. Fierului
nr. 339 - extindere conduct\ şi
branşare gaze.
107. 83/06.05.2020 - U.A.T
R\cari - Ghimpa]i str. SBL. BARBU
Petre Marian - Construire Pod.
108. 84/07.05.2020 - U.A.T. oraş
R\cari - Ghergani str. Aleea Nucilor
- Construire bloc ANL.
109. 85/12.05.2020 - Bitan
Angelica - R\cari, str. Iorgu
Dumitrescu, nr. 116 - dezmembrare.
110. 86/12.05.2020 - S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. (Rombear
Cranga[u SRL) - R\cari, str. Ana
Ip\tescu, nr. 106 A - Instala]ie
electric\ de utilizare (spor de putere).
111. 87/12.05.2020 - ENGIE
România S.A (Mincu Maria) Colacu, str. Colentinei nr. 370Bran[ament gaze.
112. 88/12.05.2020 - ENGIE
România S.A (Sandu Nicoleta) Ghimpa]i, str. SBL. Barbu P.M. nr.
322 - Branşament gaze.
113. 89/12.05.2020 - Vermont
Green Houses S.R.L. - R\cari, str
DJ 711 A - Construire hal\ procesare, sere, construc]ii şi amenaj\ri
auxiliare.
114. 90/12.05.2020 - DYV Market
Agenty SRL - R\cari, str. Fabrica de
zah\r - P.U.Z
115. 91/13.05.2020 - S.C.
Rombeer Crangasu SRL - R\cari str.
Ana Ip\tescu Nr. 106 - Alimentare
cu energie electric\
116. 92/13.05.2020 - U.AT. Oraş
R\cari - R\cari - Str. Ana Ip\tescu
nr. 155 - Elaborare/actualizare
P.U.G.

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
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Pentru noi, cet\]enii!

Documente necesare pentru indemniza]ia de creştere
a copilului

- Cerere;
- Actele de identitate ale p\rin]ilor (original şi
copii);
- Certificatul de naştere a copilului pentru care
se solicit\ dreptul (original şi copii);
- Adeverin]\ eliberat\ de c\tre angajator (^n original);
- Decizie de suspendare a activit\]ii (^n original);
- Pentru plata ^n cont bancar – extras de cont;
Aten]ie!
Pentru persoanele care realizeaz\ venituri din
activit\]i independente sau activit\]i agricole vor
depune dovada privind veniturile realizate în anul
fiscal anterior celui în care s-a n\scut copilul
şi/sau dovad\ privind venitul calculat în vederea
pl\]ii anticipate a impozitului precum şi copia
deciziei de impunere eliberate de autorit\]ile
competente.
Pentru persoanele care au urmat sau urmeaz\ o
form\ de înv\]\mânt universitar, postuniversitar
sau liceal se va prezenta o adeverin]\ de
studii/diplom\ de absolvire.

Acte necesare pentru eliberarea
duplicatelor

Pentru eliberarea duplicatelor în cazul actelor de
stare civil\ pierdute, distruse sau furate, cât şi
pentru preschimbarea celor vechi în certificate de
uz interna]ional sunt necesare urm\toarele acte:
- Actul de identitate original şi copie xerox (în
lipsa acestuia – cartea de identitate provizorie
eliberat\ de serviciul de eviden]a persoanelor)
- Cerere – formular tip

Duplicatele dup\ certificatele de naştere se
elibereaz\ numai titularilor. Duplicatele dup\ certificatele de naştere ale minorilor sub 14 ani se
elibereaz\ unuia dintre p\rin]i.

Duplicatele dup\ certificatele de c\s\torie se
elibereaz\ unuia dintre so]i. Duplicatele dup\ certificatele de deces se elibereaz\ persoanelor
îndrept\]ite.

Documente necesare pentru acordarea aloca]iei de
stat

- Certificat de naştere copil (original şi copie);
- Actul de indentitate ale p\rin]ilor (original şi
copie);
- Certificat de c\s\torie (original si copie):
- Cerere;
- Extras cont, pentru plata ^n cont bancar.

ACTE NECESARE LA
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE
LA 14 ANI

- Cerere tip pentru eliberarea actului de
identitate;
- Actul de identitate al unuia dintre p\rin]i,
sau al reprezentantului legal (original [i xerocopie);
- Certificatul de na[tere al minorului (original
[i xerocopie);
- Documentul cu care parintele face dovada
adresei de domiciliu (original [i xerocopie);
- Certificatul de c\s\torie al p\rin]ilor sau,
dup\ caz, hot\rârea judec\toreasc\ definitiv\
[i irevocabil\, în cazul în care p\rin]ii sunt
divorta]i (original [i xerocopie);
- În cazul în care parintele nu este titularul
spa]iului de locuit, este necesar acordul scris
al proprietarului (Anexa - formular tipizat), [i
prezen]a acestuia la ghi[eu, cu actul de
identitate.

ACTE NECESARE
PENTRU
PIERDEREA, DETERIORAREA SAU
FURTUL ACTULUI DE
IDENTITATE
- Cerere tip pentru eliberarea actului de
identitate;
- Certificatul de na[tere (original [i xero-

copie);
- Certificatul de c\s\torie, dup\ caz (original
[i xerocopie);
- Certificatul de deces al so]ului/so]iei decedat/decedate, în cazul so]ului supravie]uitor
(original [i xerocopie);
- Hot\rârea de divor] definitiv\ [i irevocabil\,
dup\ caz (original [i xerocopie);
- În cazul în care solicitantul nu este titularul
spa]iului de locuit, este necesar acordul scris
al proprietarului (Anexa - formular tipizat), [i
prezen]a acestuia la ghi[eu cu actul de identitate;
- Actul doveditor al spa]iului de locuit, (original [i xerocopie):
- contract de vânzare-cump\rare
- contract de închiriere
- contract de subînchiriere
- certificat de mo[tenitor
- extras C.F.la zi, împreun\ cu certificat de
nomenclatura stradal\ de la Primaria R\cari;
- Un act oficial cu fotografie: cartea de alegator, pasaport, livret militar, permis de conducere, etc. (original si xerocopie ).

ACTE NECESARE LA
PRESCHIMBAREA
ACTULUI DE IDENTITATE SAU EXPIRARE

- Cerere tip pentru eliberarea actului de
identitate;
- Actul de identitate [i cartea de alegator
(dup\ caz);
- Certificatul de na[tere (original [i copie
xerox);
- Certificatul de c\s\torie, dup\ caz (original
[i copie xerox);
- Certificatul de deces al so]ului/so]iei decedat/decedate, în cazul so]ului supravie]uitor
(original [i copie xerox);
- Hot\rârea de divor] definitiv\ [i irevocabil\,
dup\ caz (original [i copie xerox);
- În cazul în care solicitantul nu este titularul
spa]iului de locuit, este necesar acordul scris
al proprietarului (Anexa - formular tipizat), [i
prezen]a acestuia la ghi[eu (cu actul de
identitate);
- Actul doveditor al spa]iului de locuit (original [i copie xerox):
- contract de vânzare-cump\rare;
- contract de închiriere;
- contract de subînchiriere;
- contract de mo[tenitor.
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Din registrele
st\rii civile!
Ofi]er Stare Civil\,
Bucur Ancu]a
ancuta.bucur@yahoo.com

C|S|TORII

NA{TERI

cerului.
Copiii sunt un dar al
vo[tri
Le dorim bebelu[ilor
nele
s\ fie s\n\to[i, tot bi
ntarea
din lume [i binecuvâ
lui Dumnezeu!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- MATEI IONU}-C|T|LIN cu
C|LINESCU FLORINA
- BEIU SIMION DANIEL cu
DANA MARIA
- ROSU MARINICA GABRIEL
CU DUTA CONSTANTA
EMILIA

COSTACHE VASILE–AMIR
{TEFAN NICOLAS VLADIMIR
ENE EDUARD–LUCA
VASILE MIHAI–JADOR
EFTEMIE RAUL–IANIS
MATEI DOMINIC–NICOLAS

DECESE

RACARI
GHEORGHE GHEORGHE- 79 ani
JANGU NICULAE- 65 ANI
VINATORU ALEXANDRA- 85 ANI
SAVU ANICA - 85 ANI
LACHE GENICA- 89 ANI
TUDOSE MARIA- 89 ANI
CONSTANTINESCU MARIA-84 ANI
BUNEA VASILICA- 74 ANI
CAZACISIN FLOAREA - 87 ANI
GHERGANI
STEFAN MARIA - 78 ANI
TANASE NICULAE- 84 ANI
MIHALACHE GHEORGHE- 73 ANI
COSTACHE GHEROGHE - 53 ANI
ION ELENA- 79 ANI
PUIU GHEORGHITA - 75 ANI
DINCA DUMITRA - 88 ANI
POPA ELENA - 61 ANI
BUNEA DUMITRA - 90 ANI
MANOLE FLOAREA - 83

DOBRE CONSTANTA - 82 ANI
IONITA ELENA - 92 ANI
MAVRODIN
SERBAN ELVIRA - 74 ANI
POPESCU MARIEA - 91 ANI

GHIMPATI
ION ION - 52 ANI
STOICA ION - 84 ANI
PLETEA SERBAN - 92 ANI
GHEORGHE MARIA - 82 ANI
STANCIU GHEORGHE - 55 ANI
BALANESTI
ALBU IOANA - 86 ANI
BALAN PARASCHIVA - 90 ANI
SABIESTI
DUMITRU MARIN - 69 ANI
ENACHE MARIA - 77 ANI
GHINET VIORICA - 86 ANI

BUCURESTI
ANDREI STEFAN - 62 ANI
COSTACHE DUMITRU- 66 ANI
BUCSANI
CRAINEA MARIA - 67 ANI
CORNATELU

GRIGORE STELA- 88 ANI
POTLOGI
ENE ION - 91 ANI

BALDANA
IONITA ELENA - 93 ANI

15
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Chiar dac\ ar fi s\ umblu prin valea
umbrei mor]ii, nu m\ tem de niciun r\u,
c\ci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta
m\ mângâie.

Psalmii 25

Domnul este P\storul meu: nu voi duce
lips\ de nimic.
El m\ paşte în p\şuni verzi şi m\ duce la
ape de odihn\; îmi învioreaz\ sufletul şi
m\ pov\]uieşte pe c\r\ri drepte din pricina Numelui S\u.

Tu îmi întinzi masa în fa]a potrivnicilor
mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi
paharul meu este plin de d\ peste el.

Da, fericirea şi îndurarea m\ vor înso]i în
toate zilele vie]ii mele şi voi locui în Casa
Domnului pân\ la sfârşitul zilelor mele.

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

Domnule P r i m a r

M\ numesc__________________________________ [i a[ vrea s\ [ti]i urm\toarele lucruri:

________________ __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

P|REREA TA CONTEAZ| ...DOAR DAC| O SPUI!

