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Un altfel de raport
Stima]i locuitori ai ora[ului R\cari,

Cei 12 ani de când sunt primar, ales de
dumneavoastr\, i-am parcurs cu hot\râre [i
dornic s\ realizez toate obiectivele propuse.
Paşii f\cut pentru schimbarea oraşului nostru
se v\d!

Au fost destule obstacole de dep\şit şi
multe mentalit\]i de schimbat în drumul din-
tre vechi şi nou. V\ mul]umesc dumneavoas-
tr\, locuitorilor oraşului R\cari,   Consiliului
Local, echipei care formeaz\ conducerea
autorit\]ii locale şi  angaja]ilor prim\riei, care
a]i contribuit la închiderea multor ani cu
realiz\ri, în condi]ii economice deosebit de
grele.

Materialul pe care îl supun aten]iei dum-
neavoastr\ este un instrument de informare a
cet\]enilor oraşului cu privire la modul şi efi-
cien]a rezolv\rii treburilor publice, a ac]iunilor
întreprinse pentru realizarea strategiilor, a
modului de îndeplinire a obiectivelor propuse
pe principalele domenii de activitate, mani-
festându-mi înc\ o dat\ deschiderea şi trans-
paren]a fa]\ de cet\]ean. Încerc\m s\
îmbun\t\]im în fiecare an calitatea şi efi-
cien]a muncii noastre.

~n to]i anii ace[tia au fost provoc\ri care 
s-au constituit la final, în oportunit\]i pentru
manifestarea abilit\]ilor administra]iei locale
de gestionare a situa]iilor dificile [i de antici-
pare a efectelor lor.  

Ac]iunile care au fost întreprinse în to]i
ace[ti ani au vizat toate sectoarele de activi-
tate din sfera administra]iei locale, respectiv
investi]ii de interes local, asisten]a social\,
educa]ie, s\n\tate, cultur\, tineret, sport,
ordine public\, situa]ii de urgen]\, protec]ia şi
refacerea mediului, dezvoltare urban\, evi-
den]a popula]iei, servicii de utilitate public\,
activit\]i de administra]ie social-comunitar\.

Gândirea unitar\, pe termen lung, dorin]a
de a îndeplini nevoile comunit\]ii, cre[terea
calit\]ii mediului educa]ional, îmbun\t\]irea
imaginii zonelor de interes ale ora[ului, stim-
ularea investi]iilor, toate acestea dau dreptul
locuitorilor la o existen]\ decent\ [i demn\,
iar mie, Primarul ora[ului R\cari, îmi revine
obliga]ia de a îndeplini mai departe toate
obiectivele propuse pentru anii ce ne stau in
fa]\.

Pe tot parcursul anilor ne-am desf\[urat
activitatea de reprezenta]i ai administra]iei
publice ]inând cont de nevoile comunit\]ii
locale cu care ne-am consultat în mod peri-

odic, prin dezbateri publice, întâlniri cu
locuitorii [i dialog permanent cu sprijinul
noilor tehnologii. Am ascultat nu doar prop-
uneri [i ini]iative ci [i critici, încercând s\ le
integr\m în proiectele noastre. Încerc\rile [i
reu[itele noastre sunt [i r\mân la aprecierea
comunit\]ii, abord\ri noi sunt necesare atât
pentru a rezolva problemele prezentului cât [i
pe cele ale viitorului, dar sunt convins c\
împreun\, autorit\]i [i comunitatea local\,
vom duce la bun sfâr[it, tot ceea ce am
început [i tot ceea ce vom mai începe.

Oraşul R\cari este şi va fi un spa]iu al
realiz\rii individuale [i colective, cu cet\]eni
activi, un mediu economic, dinamic [i com-
petitiv, capabil s\ utilizeze resursele într-un
mod integrat [i s\ ofere o dezvoltare susten-
abil\ a comunit\]ii; un model de bun\
guvernare, cu o administra]ie transparent\,
progresist\, performant\, în care cet\]eanul
va fi partenerul administra]iei; un pol de
excelen]\ în implementarea proiectelor
europene.

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

Acest num\r de ziar este unul din instru-
mentele prin care institu]ia pe care o conduc
[i o reprezint  o pune la dispozi]ia cet\]enilor,
pentru a se informa corect asupra activit\]ii [i
rezultatelor muncii noastre.

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

Aceast\ edi]ie special\ a Ziarului
Prim\riei R\cari este doar o sintez\ a
ini]iativelor [i proiectelor realizate de-a lungul
celor 3 mandate de primar al dumneavoastr\
cât [i o prezentare a proiectelor de viitor.
Surprindem ^n acest num\r doar o parte din
volumul de munc\ pe care angaja]ii prim\riei
al\turi de mine l-au realizat de-a lungul
anilor.

Trebuie s\ recunoaştem, întotdeauna este
loc şi de mai bine!

Mai avem proiecte importante de realizat.
Vestea bun\ este c\ aceste proiecte au intrat
în linie dreapt\.

Se prefigureaz\ o perioad\ unic\ în dez-
voltarea oraşului dintre care 14 proiecte cu
finan]are european\.

Aşa cum am afirmat înc\ de la începutul
primului meu mandat  – respectiv anul 2008,
am reuşit s\ nu fac promisiuni irealizabile şi
astfel toat\ activitatea mea s-a materializat în
proiecte de dezvoltare şi promovare a oraşului
R\cari, cunoscand foarte bine starea ^n care
se afla infrastructura ora[ului.

Pentru a realiza tot ceea ce mi-am pro-
pus, am avut nevoie de suportul, sus]inerea,
r\bdarea şi realismul locuitorilor oraşului
R\cari, de o gândire obiectiv\ asupra prob-
lemelor cu care se confrunt\ comunitatea
local\.

Dezvoltarea oraşului R\cari, trebuia s\ se
realizeze în mod echilibrat, gestionarea efi-
cient\ a bugetului şi realizarea unor investi]ii
majore durabile au constituit totdeauna 
problemele prioritare ale agendei mele de
lucru.  

Am convingerea c\ şi în perioada
urm\toare ve]i fi al\turi de administra]ia
local\ [i impreun\ vom reuşi s\ dep\şim difi-
cult\]ile create de criza economico-financiar\
mondial\, vom reuşi s\ continu\m parcursul
ascendent pe care s-a înscris oraşul R\cari în
mandatele precedente şi pe care îl vom con-
tinua cu siguran]\ ^n viitorul  mandat ce mi-ll
ve]i  încredin]a   dumneavoastr\, locuitorii
oraşului R\cari. 

V\ mul]umesc pentru tot sprijinul acordat
pân\ acum şi sper s\ fi]i lâng\ mine şi  mai
departe!

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

Al dumneavoastr\,

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

Ne-am propus [i ne propunem mai departe s\ fim un reper al eficien]ei, coeren]ei actului decizional şi transparen]ei 
administrative, s\ sus]inem crearea unei comunit\]i active şi dinamice, s\ atragem investi]ii şi s\ gener\m proiecte de

importan]\ strategic\ pentru oraş şi cet\]eni şi toate acestea s\ conduc\ la CREŞTEREA CALIT|}II VIE}II în ora[ul R|CARI.

“~ncrede-te ^n Domnul din toata inima
ta [i nu te bizui pe ^n]elepciunea ta!
Recunoa[te-L ^n toate c\ile tale, [i El
^]i va netezi c\r\rile.” Proverbele 3.5,6
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În data de 26.06.2020, la ora 18,00 
s-au desf\şurat lucr\rile şedin]ei ordinare a
Consiliului Local, pe stadionul or\şenesc, la
care au participat 15 consilieri şi cei 2 
delega]i s\teşti.

Începând cu ora 17,00 s-au desf\şurat
lucr\rile de analiz\ în cadrul comisiilor de
specialitate a documentelor prezentate în
sus]inerea ordinei de zi, dup\ care s-a trecut
la desf\şurarea propriu-zis\ 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 rectificarea
bugetului local.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar care arat\ c\ se propune rectifi-
carea bugetar\ 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 15
voturi pentru. 
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investi]ii: “Construire pod peste
râul Colentina, DC 43 A Ghimpa]i, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a.”

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul 
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea indicatorilor tehnico economici
pentru Podul peste râul Colentina - cartier
Ghimpa]i, urmând ca în perioada urm\toare
s\ se deruleze achizi]ia de întocmire a
proiectului tehnic şi execu]ie de lucr\ri astfel,
pentru aducerea obiectivului la parametrii
normali de exploatare pentru un drum comu-
nal de clasa tehnic\ V, în vederea asigur\rii
cerin]elor de rezisten]\ [i stabilitate, prelun-
girea duratei de via]\ precum şi
îmbun\t\]irea siguran]ei, confortului şi
func]ionalit\]ii în exploatare a acestuia, este
necesar\ demolarea integral\ a podului şi
execu]ia unui pod nou. 

Podul nou va fi dimensionat la ac]iunile
Eurocode - LM 1. Podul va avea o lungime
total\ de 30,10 m, cu o lungime a supras-
tructurii de 24,00 m.

Suprastructura podului va fi alc\tuit\ din
8 grinzi prefabricate precomprimate soli-
darizate la partea superioar\ cu o plac\ de
suprabetonare din beton armat care s\ per-
mit\ realizarea unei p\r]i carosabile cu
l\]imea de 7,00m pentru 2 fire de circula]ie,
cu 2 trotuare pietonale şi console de trotuar
pentru montarea de parapete pietonale, 
console prev\zute cu picurator.

Se va prevedea hidroizola]ie modema de
tip membran\ şi dispozitive de acoperire a
rosturilor de dilata]ie de tip etanş. 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, dou\ voturi împotriv\. 

3. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii: “Modernizare
sistem rutier şi elemente de asigurarea
scurgerii apelor pluviale pe drumuri de
interes local, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a “şi aprobarea indicatorilor tehnico
economici.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivul: “Modernizare sistem rutier
şi elemente de asigurarea scurgerii apelor
pluviale pe drumuri de interes local, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”, urmând ca în
perioada urm\toare s\ se acceseze sursa de
finan]are prin Programul Na]ional de
Construc]ii de Interes Public sau Social
PNCIPS, derulat de c\tre Compania
Na]ional\ de Investi]ii – pentru obiectivul de
investi]ii.

Str\zile care fac obiectul proiectului sunt
urm\toarele - str\zi în R\cari: M.
Kog\lniceanu, N. B\lcescu, Gaterului,
Trandafirilor, Garoafei, Zambilelor, Aleea
Ghioceilor, Aleea Nucilor, Livezi, Fabrica de
zah\r, Iasomiei, Ad\postului, Bradului, Aleea
cu Tecari. Str\zi Ghergani: Gr\dini, Loturi
(Oraca), Pârâului (Ilfovat). Str\zi Mavrodin:
Fierului. Str\zi Ghimpa]i: }arin\, Zarz\r
(Câmpului), Vizure[ti - DC 244, Islazului,
Lalelelor (Florilor), Amedeo L\z\rescu, Preot
Stoicescu Vasile, Înv. Ion Ranzopol,
Platanului, Scriitorilor. Str\zi Colacu: Zorilor,
prof. Ivan Ioana, Aleea stadionului Vasile
Ni]\. Str\zi S\bie[ti: Florilor, Narciselor.
Lungimea total\ 9, 92 km.

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, dou\ voturi
împotriva.
4. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii “Construire dis-
pensar medical în oraşul R\cari, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 17, jude]ul Dâmbovi]a”. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar care arat\ c\ se propune apro-
barea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul “Construire dispensar medical în
oraşul R\cari, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17,
jude]ul Dâmbovi]a”, urmând ca în perioada
urm\toare s\ se acceseze sursa de finan]are
prin Programul Na]ional de Construc]ii de
Interes Public sau Social PNCIPS, derulat de
c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii – 
pentru obiectivul de investi]ii. 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, dou\ voturi împotriv\.
5. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii “Reabilitare,
modernizare, extindere şi dotare Centrul
Reziden]ial pentru persoane Vârstnice, situat
în oraşul R\cari, cartier Ghergani, Aleea
Nucilor, nr. 2, jude]ul Dâmbovi]a”.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar care arat\ c\ se propune apro-
barea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul “Reabilitare, modernizare, 
extindere şi dotare Centrul Reziden]ial pentru
persoane Vârstnice, situat în oraşul R\cari,
cartier Ghergani, Aleea Nucilor, nr. 2, jude]ul
Dâmbovi]a, urmând ca în perioada
urm\toare s\ se acceseze sursa de finan]are
prin Programul Na]ional de Construc]ii de

Interes Public sau Social PNCIPS, derulat de
c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii – 
pentru obiectivul de investi]ii.

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, dou\ voturi
împotriva.
6. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii “Extindere re]ea
de gaze naturale, în oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar care arat\ c\ se propune apro-
barea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul “Extindere re]ea de gaze naturale,
în oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”.
Extinderea re]elei se va efectua în toate
zonele oraşului unde în prezent nu exist\
re]ea de gaze natural. 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, dou\ voturi împotriv\.
7. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii ”Construire
Baz\ sportiv\ în oraşul R\cari, cartier
Colacu, jude]ul Dâmbovi]a.”

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar care arat\ c\ se propune apro-
barea indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul ”Construire Baz\ sportiv\ în oraşul
R\cari, cartier Colacu, jude]ul Dâmbovi]a”.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al comisi-
ilor de specialitate, proiectul de hot\râre
este supus la vot şi este aprobat cu un
num\r de de 13 voturi pentru, dou\ voturi
împotriva.
8. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii ”Construire
Baz\ sportiv\ în oraşul R\cari, cartier
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a”. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar care arat\ c\ se propune 
aprobarea indicatorilor tehnico economici
pentru obiectivul ”Construire Baz\ sportiv\ în
oraşul R\cari, cartier Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a.”

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
9. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii ”Construire 
sistem de canalizare şi sta]ie de epurare în
oraşul R\cari, localit\]ile Colacu, S\bie[ti,
B\l\neşti, St\neşti şi Ghimpa]i, jude]ul
Dâmbovi]a.” 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul 
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea indicatorilor tehnico economici
pentru ”Construire sistem de canalizare şi
sta]ie de epurare în oraşul R\cari, localit\]ile
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti şi
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a.”

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
10. Proiect de hot\râre privind amplasarea
sta]iei de epurare ape uzate în oraşul R\cari,

cartier Colacu, jude]ul Dâmbovi]a, T 41, P
345/1/1. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul 
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea amplas\rii sta]iei de epurare ape
uzate în cadrul obiectivului de investi]ii
”Construire sistem de canalizare şi sta]ie de
epurare în oraşul R\cari, localit\]ile Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti şi Ghimpa]i,
jude]ul Dâmbovi]a”, fiind propus\ o loca]ie
care s\ corespund\ cerin]elor atât din punct
de vedere al normelor de mediu, cât şi al
solu]iei tehnice din proiect. Astfel se propune
amplasarea sta]iei de epurare ^ntre
localit\]ile Colacu şi Ghimpa]i, limitrof cu
drumul de exploatare şi Raul Colentina.
Dup\ prezentarea avizului favorabil al 
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
11. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii “Construire şi
dotare Centru Cultural în oraşul R\cari, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 2, jude]ul
Dâmbovi]a.”

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea acces\rii finan]\rii prin Compania
de ap\ în vederea realiz\rii proiectului
”Construire Baz\ sportiv\ în oraşul R\cari,
cartier Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a.”

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
12.  Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii “Construire şi
dotare Centru Cultural în oraşul R\cari, carti-
er Ghergani, Aleea Nucilor, nr. 2, jude]ul
Dâmbovi]a.” 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea acces\rii finan]\rii prin Compania
de ap\ în vederea realiz\rii proiectului
“Construire şi dotare Centru Cultural în
oraşul R\cari, cartier Ghergani, Aleea
Nucilor, nr. 2, jude]ul Dâmbovi]a

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
13. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului Na]ional de Construc]ii
de Interes Public sau Social PNCIPS, derulat
de c\tre Compania Na]ional\ de Investi]ii –
pentru obiectivul de investi]ii ”Reabilitare,
modernizare şi extindere Sediu administrativ
– Primaria oraşului R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.” 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea acces\rii finan]\rii prin Compania
de ap\ în vederea realiz\rii proiectului
”Reabilitare, modernizare şi extindere Sediu
administrativ – Primaria oraşului R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a”.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriva.

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

DATA DE 26.06.2020

SECRETAR GENERAL,  
jr. Octaviana Ene 

octaviana_ene@yahoo.com

(urmare ^n pagina 4)
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HOT|RÂRILE CONSILI-
ULUI LOCAL R|CARI

ADOPTATE ~N {EDIN}A
ORDINAR| DIN 

DATA DE 26.06.2020
14.  Proiect de hot\râre privind aprobarea
acces\rii Programului na]ional al Agen]iei
Na]ionale pentru Locuin]e, în vederea 
construirii unui num\r de 40 locuin]e, în
oraşul R\cari, Aleea Nucilor, nr. 2C, jude]ul
Dâmbovi]a. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ se propune
aprobarea men]inerea proiectului ini]iat pen-
tru construirea de locuin]e pentru tineri,
blocuri tip ANL prin accesarea Programului
Na]ional al Agen]iei Na]ionale pentru
Locuin]e, în vederea construirii unui num\r
de 40 locuin]e, în oraşul R\cari, Aleea
Nucilor, nr. 2C, jude]ul Dâmbovi]a.”

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, dou\ voturi
împotriv\.
15. Proiect de hot\râre privind aprobarea
realiz\rii obiectivului de investi]ii ”Amenajare
loc de joac\ în oraşul R\cari, cartier
B\l\neşti, str. Gârlei, jude]ul Dâmbovi]a”.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul 
domnului primar care arat\ c\, având în
vedere identificarea unei zone de teren
neproductiv, situat\ în strada Gârlei, cartier
B\l\neşti, imediata vecin\tate a râului
Colentina, zona în care erau depozitate
gunoaie menajere, din demol\ri, etc, de
c\tre diverşi cet\]eni certa]i cu normele de
mediu, s-a detaşat ideea de a realiza unele
lucr\ri de defrişare în aceast\ zon\ pentru
amenajarea unui loc de joac\ şi o zon\ de
agrement pentru locuitorii satului B\l\neşti.

Pentru realizarea investi]iei privind
“Infiin]area unui loc de joac\ şi zona de
agreement, în oraşul R\cari, cartier
B\l\neşti, str. Gârlei, jude]ul Dâmbovi]a”, se
propune aprobarea indicatorilor tehnico eco-
nomici şi întocmirea documenta]iilor tehnice
şi cadastrale, necesare înscrierii în cartea
funciar\. Obiectivul de investi]ii va fi realizat
în conformitate cu normele europene de
mediu şi conform Strategiei de Dezvoltare a
oraşului R\cari – 2018-2030 şi va aduce un
plus de confort pentru locuitorii din cartierul
B\l\neşti.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\. 
16. Proiect de hot\râre privind amenajarea
unei zone de agrement în oraşul R\cari, sat
S\bie[ti, jude]ul Dâmbovi]a. Dup\
prezentarea avizului favorabil al comisiilor de
specialitate, proiectul de hot\râre este supus
la vot şi este aprobat cu un num\r de 15
voturi pentru.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul 
domnului primar care arat\ c\, având în
vedere legisla]ia na]ional\ care 
reglementeaz\ activit\]ile referitoare la 
organizarea de picnicuri, obliga]iile atât ale
autorit\]ilor locale, cât şi ale cet\]enilor, se
impune a stabili anumite reglement\ri con-
form legisla]iei în vigoare.

În primul rând, obliga]iile pentru autori-
tatea local\ sunt de a amenaja astfel de
zone pentru picnic, iar cele pentru cet\]eni
sunt de a p\stra cur\]enia în spa]iul special
amenajat.

Prevederile referitoare la desf\[urarea
activit\]ilor de picnic sunt reglementate de
Legea nr. 54/2012.

M\surile din acest act normativ au ca
scop prevenirea, reducerea [i eliminarea
impactului negativ asupra mediului [i asupra
st\rii de s\n\tate a oamenilor.

Dup\ cum specific\ legisla]ia în vigoare,
picnicul reprezint\ orice activitate de
recreere desf\[urat\ într-un spa]iu public
indicat sau special amenajat [i care pre-

supune consumul de b\uturi [i/sau alimente
[i, dup\ caz, aprinderea focului. Astfel,
locuitorii au voie s\ fac\ gr\tare sau s\ ias\
la picnic doar în spa]iile amenajate în acest
sens de c\tre autoritatea public\ local\.

Având în vedere prevederile Legii nr.
54/2012, Prim\ria oraşului R\cari,
inten]ioneaz\ s\ amenajeze o zon\ special\
pentru activit\]i de picnic în oraşul R\cari,
cartierul S\bie[ti, în imediata vecin\tate a
zonei de intravilan, limitrof cu Amenajarea
piscicol\ şi p\dure, loca]ie pretabil\ pentru
petrecerea timpului liber. Spa]iul va include o
parcare, spa]ii pentru picnic [i gr\tare [i un
loc de odihn\ şi relaxare.

Prin realizarea investi]iei publice se pre-
conizeaz\ a se dezvolta o zon\ de agrement
multifunc]ional\ cu func]iuni de picnic [i relaxare.

Terenul pe care va fi amplasat\ investi]ia
este localizat în intravilanul localit\]ii R\cari,
cartier S\bie[ti fiind situat între salba de
lacuri pe râul Baranga şi P\durea S\bie[ti,
fiind situat la aproximativ 2,5 km de metri
fa]\ de ultima cas\ de locuit.

Proiectul este implementat de c\tre
Prim\ria oraşului R\cari, care dore[te s\
transforme actualul spa]iu într-o zon\ de
destindere, odihn\ [i în special amenajarea
unei zone barbeque pentru picnic în condi]ii
igienice [i civilizate dotate cu mese, b\ncu]e
[i co[uri de gunoi, unde locuitorii oraşul
R\cari, dar [i turi[tii s\ vin\ s\ se recreeze
cu pl\cere.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
17. Proiect de hot\râre privind eşalonarea
la plat\ a taxelor pentru titularii contractelor
de concesiune, atât pentru taxa de 
concesionare, cât şi pentru c/v energie 
electric\. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\, având în
vedere perioada pe care o traversam cu to]ii,
legisla]ia na]ional\ adoptat\ privind conduita
social\ responsabil\ în prevenirea r\spândirii
coronavirus (COVID-19) şi m\surile economi-
co-financiare, venite în sprijinul popula]iei,
pentru a putea dep\şii aceast\ perioad\ de
pandemie, este necesar a se ini]ia un
proiect de hot\râre privind eşalonarea la
plata, cu scutirea de major\ri de întârziere
pân\ la data de 31.12.2020, pentru titularii
contractelor de concesiune, atât pentru taxa
de concesiune cât şi pentru c/v energie 
electric\.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\. Arziere pentru pl\]ile 
neefectuate în perioada st\rii de urgen]\.
18. Proiect de hot\râre privind modificarea
şi completarea HCL nr 29/07.02.2020
privind aprobarea programului de activit\]i
socio-culturale, pe anul 2020. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ propune mod-
ificarea programului de activit\]i socio-cultur-
ale şi sportive pe anul 2020, cu introduc-
erea unei activit\]i noi Cupa Pescarului
R\c\rean, care se va desf\şura în zilele de
04-05 Iulie 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 de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
19. Proiect de hot\râre privind modificarea
cuantumului amenzilor, pentru aruncarea
gunoaielor în locuri nepermise.

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\, având în
vedere prevederile HCL nr. 8/18.07.2008,
privind stabilirea unor m\suri pentru 
gospod\rirea localit\]ii şi stabilirea
sanc]iunilor pentru depozitarea de materiale
pe domeniul public, aruncarea gunoaielor în
locuri nepermise, între]inerea şi cur\]area
şan]urilor şi spa]iului verde aferent
gospod\riei, neîntre]inerea cl\dirilor, se
impune a se adopta m\suri de modificare a
cuantumului sanc]iunilor privind nere-
spectarea dispozi]iilor OG nr 21/2002 privind

gospod\rirea localit\]ilor, astfel c\ se 
propune a fi aprobat cuantumul sanc]iunilor
privind nerespectarea normelor de mediu,
atât privind persoanele fizice, cât şi 
persoanele juridice:

Pentru depozitarea gunoaielor în locuri
nepermise:
1. Persoane fizice - 1.000 lei RON
2. Persoane juridice - 2.000 lei RON 
Pentru necur\]area şan]urilor şi pode]elor:
1. Persoane fizice - 300 lei RON
2. Persoane juridice - 500 lei RON
Pentru depozitarea diverselor materiale pe
domeniul public:
1. Persoane fizice - 500 lei RON
2. Persoane juridice -1000 lei RON
Pentru neîntre]inerea cl\dirilor:
1. Persoane fizice - 500 lei RON
2. Persoane juridice - 1000 lei RON

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
20. Proiect de hot\râre privind concesion-
area suprafe]ei de 1185 mp situat\ în T 77,
P 448/8. Str Şocului, cartier Mavrodin,
oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a. 

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\, având în
vedere solicitarea înaintat\ de c\tre domnul
Sandu Gabriel, cu domiciliul în oraşul R\cari,
str. Şocului, nr. 333, privind concesionarea
unui teren intravilan, în suprafa]a de 1185
mp, amplasat în imediata vecin\tate a pro-
priet\]ii acestuia, pe motiv c\ în aceast\
zon\ sunt depozitate gunoaie de orice tip, iar
o administrare a acestei suprafe]e, ar 
conduce la desfiin]area acestui depozit de
gunoi.

Dup\ prezentarea avizului favorabil al
comisiilor de specialitate, proiectul de
hot\râre este supus la vot şi este aprobat cu
un num\r de de 13 voturi pentru, dou\
voturi împotriv\.
21. Diverse

La punctul diverse au fost discutate
probleme cet\]eneşti. 

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

HOT|RÂRILE CONSILI-
ULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A
EXTRAORDINAR| DIN
DATA DE 08.07.2020

În data de 08.07.2020, la ora 12,00 
s-au desf\şurat lucr\rile şedin]ei extraor-
dinare a Consiliului Local, în mediul online,
la care au participat 14 consilieri şi cei 2
delega]i s\teşti.

Începând cu ora 11,00 s-au desf\şurat
lucr\rile de analiz\ în cadrul comisiilor de
specialitate a documentelor prezentate în
sus]inerea ordinei de zi, de asemenea în
mediul online, dup\ care s-a trecut la
desf\şurarea propriu-zis\ a lucr\rilor
şedin]ei.

În deschiderea lucr\rilor şedin]ei, se
propune aprobarea ordinei de zi, propunere
care se aprob\ în unanimitate de cei
prezen]i.
1. Proiect de hot\râre privind modificarea
indicatorilor tehnico economici pentru obiec-
tivul "Proiect integrat de regenerare urban\,
zona SUD oraşu/R\cari, jude]ul Dâmbovi]a".

Preşedintele de şedin]\ d\ cuvântul dom-
nului primar care arat\ c\ în urma select\rii
pentru evaluare a proiectului -COD SMIS
125836, “Proiect integrat de regenerare
urban\ SUD” în cadrul Programului
Opera]ional Regional POR 2016-2020 Axa
prioritar\ 13: Sprijinirea regener\rii ora[elor
mici [i mijlocii, Prioritatea de investi]ii 9b:
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizic\,
economic\ [i social\ a 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 toate obiectivele care compun proiec-
tul sus men]ionat – respectiv PIRU SUD, cu
diferen]a de manoper\ rezultat\ ca urmare a
aplic\rii dispozi]iilor OUG nr 114/2019, astfel
solicit\ modificarea indicatorilor tehnico-eco-
nomici pentru fiecare obiectiv ce compune
zona de SUD, respectiv: „Reabilitare, 
modernizare, extindere şi echipare {coala
Gimnazial\ R\cari, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.” 
- „Amenajare parcul Eroilor în oraşul R\cari,
jud. Dâmbovi]a.”
- „Extindere şi modernizare Baz\ sportiv\
R\cari;
- Modernizare str\zi în oraşul R\cari, dup\
cum urmeaz\: Str\zi R\cari: Podul
B\rbierului, Poştei, Ilfovat, Orhideelor,
Trandafirilor, N. Popescu R\c\reanu,
Filipeasca, Aleea Parcului, Aleea Pompierilor;
Str\zi Ghergani: Oraca, Digului, ing. Tudor
Ion, Industriilor, Aleea Nucilor, Florilor.

Dup\ prezentarea 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 modificarea

indicatorilor tehnico economici pentru obiec-
tivul "Proiect integrat de regenerare urban\,
zona 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 toate obiectivele care com-
pun proiectul sus men]ionat – respectiv
PIRU NORD, cu diferen]a de manopera
rezultat\ ca urmare a aplic\rii dispozi]iilor
OUG nr 114/2019, astfel solicit\ modificarea
indicatorilor tehnico-economici pentru fiecare
obiectiv ce compune zona de NORD, 
respectiv: 
- “Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare {coala Gimnazial\ Colacu, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a;
- “Infiin]are Centru cultural în cartierul
Colacu, oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.”
- “Infiin]are Centru cultural şi loc de joac\, în
cartierul St\neşti, oraşul R\cari, jud.
Dâmbovi]a.”
- ”Amenajare parc în cartierul S\bie[ti,
oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.“
- "Construire Baz\ sportiv\, în cartierul
Colacu, oraşul R\cari, jud. Dâmbovi]a.
- “Modernizare str\zi în zona NORD, oraşul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a’’, dup\ cum
urmeaz\: Str\zi Mavrodin: Pinului,
Bradului, Fagului, Stejarului, Salcâmilor,
Prunului, Garoafei, M\rului, Câmpului,
Şocului. Str\zi Ghimpa]i: Porumbeilor, Lt.
Aviator Stoicescu Titi, Parlamentului, Eroilor,
D\m\roaia, Valea Colentinei, Drumul Mare,
Caisului, M\ceşului, Triorului, Al Ioan Cuza. 
Str\zi Colacu: Tineretului, Colentinei,
Heleşteului, Teiului, Cireşului, Prunilor,
C\r\midari, Izlazului, Mihail Sadoveanu.
Str\zi S\bie[ti: Izvor, Aleea Sondelor,
Caraiman, Vân\torilor.

Dup\ prezentarea 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. Diverse. La punctul diverse au fost dis-
cutate probleme cet\]eneşti. Dup\ epuizarea
problemelor înscrise pe ordinea de zi, pre-
cum şi a punctului diverse, domnul
preşedinte de şedin]\ mul]umeşte consilier-
ilor locali şi tuturor celor prezen]i, pentru par-
ticiparea la şedin]a Consiliului Local şi
declar\ închise lucr\rile acesteia.

(urmare din pagina 3)
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

{coli moderne pentru 
confortul copiilor no[tri

Primarul Marius Carave]eanu a tras linie primului 
mandat al\turi de echipa cu care a condus R\cariul 
în perioada 2008 - 2012

“Nu spun c\ totul a fost perfect, dar proiectele  au fost
realizate în propor]ie de 95%", a declarat primarul.

Modernizare, extin-
dere [i echipare

infrastructur\
educa]ional\ a
Liceului Teoretic 

“Ion Ghica” R\cari

{coli [i gr\dini]e complet renovate, izola]ie termic\, realizarea ^nc\lzirii centrale, montarea de geamuri termopane, 
mobilier nou, calculatoare noi [i internet.
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

Investi]iile ^n infrastructur\, 
o prioritate

Modernizare DC 43A, R\cari- Ghimpa]i

Str\zile Bradului [i Gorunului din S\bie[ti Str\zile Unirii [i Oros Irina din Ghergani Str\zile  Ilfovului [i {colii din Mavrodin
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

Proiecte care ne-au
schimbat via]a

Realizarea instala]iilor de ^nc\lzire central\ la bisericile din R\cari: Sfânta Parascheva, Sf. Gheorghe
[i a bisericilor din Ghimpa]i, Mavrodin, Colacu [i St\ne[ti.

Modernizare, reabilitare [i dotare
C\min Cultural - Ghimpa]i

Renovare [i reabilitare termic\ a Prim\riei ora[ului R\cari Renovare Centru de permanen]\
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

~n data de 19 noiembrie 2010, a fost inaugurat\ Sala sporturilor din ora[ul R\cari. Proiect important realizat cu
CNI care r\spunde dorin]ei tinerilor, copiilor, adul]ilor  pentru practicarea sportului.

Amenajarea bazei sportive a ora[ului R\cari.Teren sportiv multifunc]ional la liceu

Teren sportiv multifunc]ional la baza
sportiva Racari
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

Nu mai pu]in de 8 parcuri 
asigur\ condi]ii deosebite de

relaxare [i petrecerea timpului
liber. Iat\ loca]ile parcurilor de
la care v\ prezent\m aspecte:

la Mavrodin la intersec]ia
str\zilor {colii, IL Caragiale,

Socului; ^n Ghergani: zona G\rii
[i strada Unirii; ^n R\cari: Aleea

Pompierilor, Monumentul
Eroilor, la biblioteca

or\[eneasc\.

Program de ^mbun\t\]ire a calit\]ii mediului
prin amenajarea de spa]ii verzi  ^n ora[ul R\cari
[i localit\]ile componente

Un microclimat optim pentru copiii de gr\dini]\, locuri de joac\ moderne [i,
o ambian]\ pl\cut\ pentru bunici [i p\rin]i când ^[i ^nso]esc copiii la joac\.

Loc de joaca Ghimpa]i

Loc de joaca R\cari
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

Pentru un ora[ mai sigur, mai
modern, mai primitor

Organizarea Poli]iei Locale Sisteme de monitorizare video pentru siguran]a cet\]eanului.
Montarea de alarme la biserici, [coli, bibliotec\

Darea ^n folosin]\ a CAMS - Ghergani ^n colaborare cu CJD - Dâmbovi]a

Achizi]ionare ma[in\ transport elevi. 
Curse de transport, civilizate, cu c\ldur\ [i confort.

A fost achizi]ionat un autoturism Dacia Logan MTV, dotat [i echipat
corespunz\tor.

Achizi]ionare de autoutilitar\  IVECO
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

Cur\]irea, fertilizarea [i amenajarea
islazului s\tesc 

Desfiin]area gropilor de gunoi

Realizarea de subtravers\ri a stat ^n aten]ia prim\riei ^n
mod constant, scopul fiind rezolvarea inunda]iilor ^n 
zonele mai joase, de dirijare a acumul\rilor pluviale.

Aspecte de la lucr\rile de introducere a apei
curente ^n localit\]ile S\bie[ti [i Colacu

Pietruirea [i nivelarea drumurilor a fost o preocupare permanent\ a
primarului Marius Carave]eanu.

Ac]iunea de repartizare  a
tomberoanelor.

Prim\ria ora[ului R\cari este permanent pre-
ocupat\ de aspectul str\zilor, de igienizarea lor.

Executarea lucr\rilor pentru trotuarele ^n
localit\]ile R\cari [i Ghergani

Au fost efectuate
lucrarile de regu-
larizare  a acumu-
larilor de ape plu-
viale in  zonele cu

pericol de inundatie
din toate cartierele

componente.

Darea ^n folosin]\ a
spa]iului de parcare din
preajma Judec\toriei,

R\cari.Ad\post pentru câinii f\r\ st\pân
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

Lucr\ri de ^ndep\rtare a vegeta]iei ^n exces.

Pas cu pas, spre rezultate 
importante

~n cursul lunii octombrie 2011, au demarat lucr\rile de asfaltare a 
drumurilor de exploatare pe raza ora[ului R\cari. 

~nlocuire transformatoare
dep\site moral [i fizic.

Plant\ri de puie]i

Organizarea concursului:
”Cea mai frumoas\ gospod\rie”

Proiectul “Adopt\ un km!” - un real succes 

Extinderea re]elei de
iluminat public

Ac]iunile de ^ntre]inere a islazurilor, care au
caracter periodic [i sus]inut, bucur\ localnicii
din toate localit\]ile, ajutându-i, prin nutre]ul
rezultat, la hr\nirea animalelor.

Capela de la Ghimpa]i inaugurat\
de Sfânta Marie
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n primul mandat.

Organizarea de programe 
şi activităţi cultural-artistice

[i sportive la nivelul 
localităţii noastre

~ntotdeauna, ^ntr-o comunitate, al\turi de priorit\]ile materiale care
^mbun\t\]esc condi]iile de trai, stau [i valorile afective, c\ci 
evenimentele de suflet ^i unesc pe oameni. Omul se bucur\ [i de
starea 

material\, dar satisfac]ia afectiv\ al\turi de semeni reprezint\ o
condi]ie a existen]ei. Suntem fiin]e sociale iar bucuria se amplific\,
atunci când e ^mp\rt\[it\ de semeni. Nu exist\ bucurie adev\rat\ ^n
singur\tate… A[ta am ^nv\]at cu to]ii, ^n ace[ti opt ani!
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Reabilitarea [i modernizarea
infrastructurii educa]ionale

Educa]ia [colar\ la standarde cât mai înalte reprezinta o preocupare central\ a
administra]iei ora[ului R\cari

REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE {I ECHIPARE INFRASTRUCTUR|
EDUCA}IONAL|, {COALA GHERGANI

~n data de 10 mai 2016, s-a inaugurat {coala Gimnazial\ “Ion
Ghica” Ghergani, eveniment la care au participat personalit\]i de
seam\. Evenimentul a fost onorat de prezen]a Inalt Preasfintitului
P\rinte  Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgovi[tei, prof. Ion Sorin -

inspector general [colar al jude]ului Dâmbovi]a, Liviu Mu[at, direc-
torul A.D.R. - Sud Muntenia, arhitect Teodor Bâte, autorul proiectului,
Iordan B\rbulescu -S.N.S.P.A,  prof. Ion Livede, fost director al aces-
tei [coli. 
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Poli]ia ora[ului R\cari în cas\ nou\. Prin reabilitarea cl\dirii fostei prim\rii din R\cari, imobilul a fost 
transformat în sediu al Poli]iei ora[ului R\cari.

Gr\dini]a Colacu, dispensarul din Colacu [i dispensarul din R\cari au c\p\tat hain\ nou\. 
Au fost executate lucr\ri de repara]ii, reabilitare termic\, vopsitorie, zugr\veli.

Concursul „Cea mai frumoas\ gospod\rie” a debutat ^n urm\ cu
mul]i ani, ^n 2008. De atunci, aspectul localit\]ilor s-a ^mbun\t\]it

mult ^n ceea ce prive[te ^ngrijirea domeniului public.
Locuri de joac\ moderne
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Asfalt\rile - visul  de 
genera]ii al celor din R\cari

a devenit realitate

Continuarea lucr\rilor ^n cadrul proiectului: “Modernizarea infrastructurii agricole pe teritoriul ora[ului R\cari”, 
prin aplicarea stratului de uzur\.

Finalizarea obiectivului: 
“Modernizare DC 43A R\cari Ghimpa]i-Butimanu.”
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Modernizare drumuri locale ^n ora[ul R\cari 

Asfaltarea str\zilor Tudor Vladimirescu, Boanga [i 8 Martie

Cât\ speran]\ [i a[teptare s-au ^nmagazinat ^n asfaltul de pe Strada
Tudor Vladimirescu care une[te dou\ artere vitale: Ana Ip\tescu [i

Republicii. {i, ca un supliment de confort au fost asfaltate [i str\zile
8 Martie [i Boanga. 
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Realiz\ri importante 
pentru comunitatea locală

Prim\ria ora[ului R\cari a continuat
lucr\rile de introducere a ]evilor pentru
dirijarea apelor pluviale, amenajarea
pode]elor, dându-le un caracter func]ional.

De asemenea, pietruirea str\zilor s-a con-
tinuat pe toate str\zile, pân\ la cele mai
^ndepartate puncte ale localit\]ilor.

Pentru confortul cet\]enilor [i pentru protejarea bunurilor 
acestora, au fost realizate lucr\ri pentru scurgerilor apei 

pluviale, ^n zonele inundabile. 
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

A[a cum se ^ntâmpl\ ^n fiecare prim\var\, Prim\ria ora[ului R\cari
reia ac]iunile de fertilizare a islazurilor din fiecare localitate.

De]in\torii de animale sunt multumi]i pentru c\ hrana va fi din
bel[ug [i terenurile sunt ^ntre]inute, an de an.

Realizarea de [an]uri pentru scurgerea apelor pluviale Lucr\ri de amenajare a pode]elor înfundate

Lucr\rile la re]eaua de ap\ din cartierele St\ne[ti, 
B\l\ne[ti, S\bie[ti, Colacu [i Ghimpa]i 

{an]urile cur\]ate [i adâncite completeaz\ utilitatea amenaj\rii
trotuarelor de-a lungul str\zilor Ana Ip\tescu [i Ion Ghica.
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Traiul cât mai natural [i 
îngrijirea spa]iilor verzi ^n R\cari

Activitatea de ^ntre]inere [i infrumuse]are a parcurilor [i zonelor
verzi, se afl\ sub atenta [i permanenta preocupare a autorit\]ii

locale. Acestea sunt igienizate [i vegeta]ia crescut\ din abunden]\

a fost t\iat\.Spa]iile verzi din ora[ul R\cari sunt alc\tuite din 
parcuri, locuri de joac\ pentru copii  [i alte zone verzi care au în

compozi]ie suprafe]e înierbate, arbori [i arbu[ti ornamentali. 

~nfiin]are cimitir Colacu ~nfiin]are post jandarmi ^n Mavrodin ~nfiin]are Centrul local APIA
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

   
  

Construc]ie Sediul Administrativ ^n cartierul B\l\ne[ti, ora[ul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a

~n localitatea Colacu, a fost inaugurat\ sta]ia de ap\  care deserve[te
localit\]ile St\ne[ti, B\l\ne[ti, S\bie[ti, Colacu [i Ghimpa]i.

~n dup\-amiaza zilei de vineri 3 iunie 2016, a avut loc inaugurarea
terenului de minifotbal [i locului de joac\ pentru copiii din cartierul 
St\ne[ti,  un loc spa]ios [i bine amenajat. La inaugurare au partici-

pat copii, înso]i]i de p\rin]i, oficiali din cadrul Prim\riei R\cari [i
numero[i invita]i.

Garda de Interven]ie R\cari 
are o nou\ autospecial\.

Începând cu data de 01 octombrie 2014, o
autospecial\ nou\ de interven]ie, cu ap\ [i
spum\ a intrat în dotarea Inspectoratului 
pentru Situa]ii de Urgen]\ „Basarab I” al

jude]ului Dâmbovi]a
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Sigurant\, empatie, 
comunicare eficient\... 

Z\pada abundent\ c\zut\  nu a reprezentat un impediment în
ceea ce prive[te circula]ia pe drumurile publice de pe teritoriul
administrat de Prim\ria ora[ului R\cari. 

CÂINII F|R| ST|PÂN...o problem\ na]ional\! O problem\ rezolvat\
par]ial la R\cari. Ace[tia au fost  strân[i de pe str\zi, transporta]i la
ad\postul de câini unde g\sesc ad\post, hran\, o “vorb\ bun\” din
partea ^ngrijitorilor.

Gr\dini]a cu program prelungit din Ghergani, într-un decor nou, curat,
primitor [i vesel, [i-a a[teptat prichindeii an de an!

~nc\ din 2010 [edin]ele de Consiliu Local 
sunt transmise online pe internet.

Un alt mijloc de comunicare eficient\: Ziarul prim\riei R\cari. 

O raz\ de lumin\, de linişte sufleteasc\ şi mult\ bucurie  transmis\
lun\ de lun\ b\trânilor din Centrul de Asisten]\ Medico Social\.
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al II-lea mandat

Implicarea cet\]enilor ^n
via]a comunit\]ii

Prin organizarea de programe şi activit\]i culturale la nivelul localit\]ii
noastre, dorim s\ desf\şur\m manifest\ri cultural-artistice şi educa-
tive [i sportive, pentru a oferi unui public cât mai larg liberul acces la
manifest\ri de calitate, ce vor contribui la p\strarea tradi]iilor şi valo-

rilor specifice. Toate aceste activit\]i contribuie la gândirea şi com-
pletarea procesului de înv\]are, la dezvoltarea înclina]iilor şi aptitudi-
ilor copiilor [i tinerilor, la organizarea ra]ional\ şi pl\cut\ a timpului
liber.
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Visul devine realitate pentru
locuitorii din S\bie[ti,
St\ne[ti [i B\l\ne[ti

Prima maşină de asfalt turnat\ pe DC 44
Stăneşti – Săbieşti
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Asfaltare DC 44 St\ne[ti-S\bie[ti

   

Asfaltarea pe DJ 711A S\bie[ti - Colacu

Proiectele de asfaltare au fost mult a[teptate de c\tre autorit\]ile locale ale ora[ului
R\cari, dar [i de locuitorii acestor cartiere.

Au fost finalizate lucr\rile de asfaltare (stratul doi)  
pe strada Bisericii din Colacu
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Proiecte mult a[teptate
pentru locuitorii r\c\rni

Lucr\ri de asfaltare la drumul 
Jude]ean 711 A, Mavrodin-Colacu

Asfaltarea tronsonului de drum S\bie[ti, B\l\ne[ti, St\ne[ti finalizat.

Asfaltarea str\zilor: {tefan celMare, Bujorului [i Fântânii dinColacu

Asfaltarea str\zilor: Mihai Viteazu [i Gârlei din B\l\ne[ti
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Lucr\ri de asfaltare pe

str\zile Cuza Vod\ [i Mo[teni

„Adopt\ un km!”, o nou\

edi]ie de succes la R\cari

De 10 ani,   administra]ia de la R\cari, condus\

de primarul Marius Carave]eanu, în parteneriat

cu unit\]ile şcolare [i  simpli voluntari,  a  orga-

nizeazat un proiect devenit deja tradi]ie, prin care

întreaga comunitate   înva]\ s\ devin\ mai

responsabil\  fa]\ de mediu. 

Este vorba despre proiectul „Adopt\ un km!”,

ini]iat de primarul Marius Carave]eanu ce are în

vedere organizarea, periodic, a unor ac]iuni de

ecologizare a împrejurimilor oraşului R\cari.  

Concursul: “Cea mai frumoasa gospod\rie”  merge mai departe,

an de an! ~n cadrul acestui concurs sunt premiate cele mai 

frumoase gospod\rii!

Activitatea de ^ntre]inere [i infrumuse]are a parcurilor

[i zonelor verzi, se afl\ sub atenta [i permanenta 

preocupare a autorit\]ii locale.
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Re]ea de ap\ ^n Colacu, S\bie[ti, B\l\ne[ti, St\ne[ti [i Ghimpa]i.

Realiz\ri, provoc\ri [i rezultate
principale pentru al III-lea mandat 

Inaugurarea oficial\ a stadionului “Steagul ro[u” din Colacu.
Prim\ria R\cari a reu[it s\ construiasc\ vestiarele, împrejmuirea [i

nocturna  într-un timp record [i la o înalt\ calitate. 

Extindere iluminat public

Alocarea de loturi de case pentru tinerii din R\cari ^n cartierele
Colacu [i Ghimpa]i.

Prim\ria a instalat prin priectul WiFi4EU, ^n parcurile ora[ului, antene
pentru accesul GRATUIT la internet al celor care merg ^n aceste locuri.
Iat\ aceste parcuri: ^n localitatea R\cari, parcul de la blocuri; ^n
Ghergani, parcurile din strada Unirii [i de la Gar\; ^n Mavrodin, parcul
din localitate, ^n parcul de la St\ne[ti. 

“OXIGEN PENTRU GENERA}IILE VIITOARE! “, 
un proiect desf\[urat toamna [i primavara, ^n fiecare an. 

Ampla ac]iune de plantare de puie]i!
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Construire pod nou peste râul Colentina
^n cartierul St\ne[ti.
Construirea podului peste Colentina - DE 403 - St\ne[ti, este un
obiectiv care va conduce la ^mbun\t\]irea condi]iilor de trafic pe 
drumurile ce fac leg\tura ^ntre Mavrodin [i St\ne[ti, fostul pod aflat ^n
stare de degradare  prezentând un risc ridicat pentru traversarea de
c\tre utilaje [i autovehicule mari.

Containerul special amenajat 
te a[teapt\ în str. Oraca, nr. 114 B!

Amenajare de pode]e!La [coal\! Dup\ scoala! La Ghimpa]i!

Amenajarea trotuarelor de-a lungul str\zii Ana Ip\tescu si Ion
Ghica din Ghergani.

Cas\ Parohiala din St\ne[ti
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Particip\m activ la via]a
comunit\]ii an de an

La capitolul Activit\]i sociale, culturale [i sportive, avem o
agend\ bine organizat\, structurat\ lunar cu activit\]i care
s\ promoveze imaginea ora[ului R\cari [i care, totodat\,

s\ eviden]ieze capitole importante atât din via]a locuitorilor
acestuia, cât [i prin marcarea evenimentelor na]ionale.

Enum\r mai jos lista activit\]ilor ce sunt
organizate în fiecare an la nivelul
ora[ului R\cari.
- 15 ianuarie - S\rb\torirea marelui
poet na]ional, Mihai Eminescu; - 24
ianuarie - Ziua Unirii;
- 30 ianuarie - S\rb\torirea celui mai
mare dramaturg român [i jurnalist, I.L
Caragiale
- 1-8 martie – Ziua Femeii;
- 1 mai – Ziua Muncii;
- 9 Mai – Ziua Europei;
- 17 mai – Premiu Ziua Familiei "Cea
mai frumoas\ gospod\rie";
- 22 mai 2020 - Ziua Eroilor - În\l]area
Domnului;

- 23-24 mai 2020 - "Fiii [i fiicele
satelor Colacu, S\bie[ti, B\l\ne[ti [i
St\ne[ti";
- 30-31 mai 2020 - "Ziua
ghimp\]enilor";
- 1 iunie – Ziua copilului;
- 26 iunie – Ziua Drapelului;
- 15-16 August - Zilele ora[ului R\cari;
- 1 octombrie - Ziua vârstnicilor;
- 25 octombrie - Ziua Armatei;
- 1 Decembrie - Ziua Na]ional\ a
României;
- 16-20 decembrie - Vizita lui Mo[
Cr\ciun;
- 22 decembrie - Ziua eroului martir slt.
Barbu Petre Marian;

- Organizare în fiecare lun\ a concursu-
lui sportiv “Cupa Niculae Dumitru” la
fotbal;
- Anual - organiz\m periodic ac]iuni de
ecologizare a împrejurimilor oraşului
R\cari prin proiectul “Adopt\ un km!;
- Lunar - Distribuim felicit\ri pentru
zilele de onomastic\, pentru zilele de
na[tere [i s\rb\tori legale pentru to]i
locuitorii ora[ului R\cari.
- Lunar - Distribuire ziarului local: Ziarul
prim\riei R\cari.
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“P|DUREA PARA{UTI{TILOR” s-a n\scut  în
Cartierul Tineretului din Ghimpa]i

Ai o problem\? Vino [i spune-o primarului! ~ntâlniriperiodice cu cet\]enii!

Cu fiecare prilej, administra]ia  de la R\cari  este determinat\ s\ofere motive de bucurie, apreciere şi zâmbete persoanelor vârstnicedin cadrul Centrul Reziden]ial pentru Persoane Vârstnice Ghergani.

Marşul Tricolorului, organizat ^n fiecare an la R\cari Festivitate de premiere
pentru:
- educatoarea anului;
- învăţătorul anului; 
- profesorul anului;     
- polițistul anului;        
- pompierul anului;
- jandarmul anului;      
- premiul special;
- cei mai buni elevi din
cadrul Liceului R\cari.

Iubirea jertfelnic\ a eroilor trebuie  cinstit\ cu
recuno[tin]\ an de an.

Mo[ Cr\ciun viziteaz\ copiii din  R\cari  ^n
fiecare an.Clubul Columbofililor „Voiajorul Ghimpa]i” şi

Columbodromul Ghimpa]i!

Zilele cartierelor Ghimpa]i, Colacu, S\bie[ti, B\l\nesti [i St\ne[ti Reabilitare Gara Ghergani, pentru o nou\ înf\]i[are!
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Realiz\rile primarului Marius Carave]eanu ^n al III-lea mandat

Semnarea contractului de finan]are pentru 
Reabilitarea blocurilor A, B, C, orasul R\cari, P.O.R. Axa 3.1 a

Semnarea contractului de finan]are pentru “Reabilitare, modernizare,
extindere [i echipare infrastructur\ educa]ionala Gr\dini]a R\cari”

Alte proiecte pentru comunitate 
care continu\ s\ prind\ contur!

Semnarea contractului de finan]are pentru “Modernizarea [i 
gestionarea inteligent\ a sistemului de iluminat public în ora[ul
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a” POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI COD SMIS 125760
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Proiectele primarului Marius Carave]eanu ^n al IV-lea mandat

Proiecte pentru Răcari
2020-2024

-  Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare infrastructur\ educa]ional\ {coala
Gimnazial\ R\cari, Programul Opera]ional Regional -
P.O.R. – Axa 13.1 – Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ –  P.I.R.U. SUD (R\cari şi Ghergani); 
- Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare infrastructur\ educa]ional\ Gr\dini]a
R\cari, Programul Opera]ional Regional -P.O.R. – Axa
10;
- Construire Centru Cultural în oraşul R\cari –
Compania Na]ional\ de Investi]ii;

- Reabilitare Baz\ Sportiv\, construire vestiare,
teren de tenis acoperit, în oraşul R\cari, Programul
Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 – Proiect
Integrat de Regenerare Urban\ – P.I.R.U. SUD (R\cari
şi Ghergani);
- Amenajare Parcul Eroilor şi mutare
Monumentul Eroilor din oraşul R\cari, Programul
Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 – Proiect
Integrat de Regenerare Urban\ – P.I.R.U. SUD (R\cari
şi Ghergani);
-  Modernizare str\zi în oraşul R\cari şi cartierul

Ghergani, jude]ul Dâmbovi]a:  Podul B\rbierului,
Ilfovat, Orhideelor, Trandafirilor, Poştei, N. Popescu
R\c\reanu, Aleea Parcului, Aleea Pompierilor,
Filipeasca - Programul Opera]ional Regional - P.O.R.
– Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urban\ –
P.I.R.U. SUD (R\cari şi Ghergani);
- Modernizare drumuri de interes local în
oraşul R\cari, asociere  între Consiliul Jude]ean
Dâmbovi]a şi Consiliul Local R\cari, Etapa II, pentru
str\zile: Moşteni şi Cuza Vod\; 
- Modernizare drumuri de interes local în
oraşul R\cari prin asociere între Consiliul
Jude]ean Dâmbovi]a şi Consiliul Local R\cari, Etapa
I, pentru str\zile: Boanga, 8 Martie, Tudor
Vladimirescu;
- Modernizare drumuri de interes local în
oraşul R\cari, Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei, Programul Na]ional de
Dezvoltare Local\, pentru urm\toarele str\zi:
Zambilelor, Garoafei, Livezi, Nicolae B\lcescu,
M.Kog\lniceanu, Nucilor, Fabrica de Zah\r, Ghiocei,
Gaterului, Ad\postului,  Bradului, Aleea cu Tecari;
- Reabilitare blocuri A, B, C, oraşul R\cari P.O.R.
Axa 3.1 a, etapa I;
- Reabilitare blocuri A2, A3, A4, oraşul R\cari
P.O.R. Axa 3.1 a- etapa II;
- Construire fosa – zona blocuri R\cari, buget
Local;
- Decolmatare şi igienizare subsoluri blocuri,
buget local;
- Modernizarea zonei blocurilor, prin amena-
jarea c\ilor de acces, parc\ri, spa]ii verzi, locuri de
relaxare, amenajare zona garaje, etc, buget local;
-  Reabilitare cl\diri publice – Sediul Prim\riei
R\cari, Compania Na]ional\ de Investi]ii;
- Construire şi dotare Unitate de Primire
Urgen]e – U.P.U. R\cari – buget local.
-  Modernizare drumuri de exploatare în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente, R\cari, Ghergani,
S\bie[ti, St\neşti, Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a –
Agen]ia pentru Finan]area investi]iilor Rurale –
A.F.I.R.;
-  WIFI4EU – internet gratuit în zonele publice -
fonduri europene pentru internet wireless gratuit.
-  Iluminat public în cimitir;
-  Amenajare parcare cimitir;
-  Betonare alei de acces;
-  Amenajare cas\ parohial\;
-  Re]ea de canalizare şi ap\ curent\ în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente Ghergani şi
Mavrodin, Programul Opera]ional Infrastructura Mare
– P.O.I.M. – Etapa I, proiect aflat în faza de
proiectare, fonduri europene şi buget local;
-  Modernizare iluminat public în oraşul
R\cari şi localit\]ile componente Ghergani,
Mavrodin, Ghimpa]i, Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti şi
St\neşti, P.O.R. Axa 3.1 c – proiect aflat în faza de
precontractare, fonduri europene şi buget local;

-  Întocmire Plan de Urbanism General şi
Regulament local de urbanism – asociere între
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi Consiliul Local R\cari; 
-  Cadastru sistematic gratuit – Agen]ia Na]ional\
de Cadastru şi Publicitate Imobiliar\;
-  Transport local gratuit: R\cari - Ghimpa]i –
Colacu – S\bie[ti – B\l\neşti – St\neşti – B\l\neşti –
S\bie[ti – Colacu – Mavrodin – Ghergani – R\cari;
buget local.
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- Modernizare str\zi în oraşul R\cari şi
cartierul Ghergani, jude]ul Dâmbovi]a: Aleea
Nucilor, Digului, Industriilor, Florilor, Oraca,
ing. Ion Tudor - Programul Opera]ional
Regional -P.O.R. – Axa 13.1 Proiect Integrat
de Regenerare Urban\ – P.I.R.U. SUD (R\cari
şi Ghergani);
- Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari: Pârâului, Islazului şi
Loturi. -  Ministerul Lucr\rilor 
Publice, Dezvolt\rii şi Administra]iei -
Programul Na]ional de Dezvoltare Local\;
- Construire Centru Cultural în satul
Ghergani - Compania Na]ional\ de Investi]ii
- Construire 40 apartamente tip ANL în
oraşul R\cari, cartierul Ghergani, Compania
Na]ional\ de Investi]ii – Agen]ia Na]ional\ de
Locuin]e. 
- Reabilitare cl\diri publice – Centru
Reziden]ial pentru Persoane Vârstnice R\cari
– Compania Na]ional\ de Investi]ii ;
- Amenajare Cas\ Parohial\ Ghergani -
buget local; 
- Modernizare drumuri de exploatare în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente,
R\cari, Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a – Agen]ia pen-
tru Finan]area Investi]iilor Rurale – Agen]ia
pentru Finan]area investi]iilor Rurale –
A.F.I.R.
- Extindere re]ea alimentare cu
energie electric\, Electric\ S.A şi buget
local;
- Extindere re]ea de gaze naturale,
Ministerul Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi 
Administra]iei - Programul Na]ional de
Dezvoltare Local\;
- WIFI4EU – internet gratuit în zonele
publice, fonduri europene pentru 
internet wireless gratuit;
- Re]ea de canalizare şi ap\ curent\ în
oraşul R\cari şi localit\]ile componente  
Ghergani şi Mavrodin, Programul Opera]ional
Infrastructura Mare – P.O.I.M. – Etapa I,
proiect aflat în faza de proiectare, fonduri
europene şi buget local.
- Modernizare iluminat public.
- Întocmire Plan de Urbanism General
şi Regulament local de urbanism –
asociere între Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a
şi Consiliul Local R\cari; 
- Cadastru sistematic gratuit – Agen]ia
Na]ional\ de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar\;

- Transport local gratuit: R\cari -
Ghimpa]i – Colacu – S\bie[ti – B\l\neşti – 
St\neşti – B\l\neşti – S\bie[ti – Colacu –
Mavrodin – Ghergani – R\cari; buget local;

- Reabilitare Gara Ghergani.
- Reabilitare Gr\dini]\ cu program pre-
lungit.

Proiecte pentru Ghergani
2020-2024
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Proiecte pentru Mavrodin
2020-2024

- Modernizarea tuturor
str\zilor din cartierul
Mavrodin: Pinului, Bradului,
Fagului, Stejarului, Salcâmilor,
Prunului, Garoafei, M\rului,
Câmpului, Şocului -
Programul Opera]ional
Regional - P.O.R – Axa 13.1
Proiect Integrat de 
Regenerare Urban\ – P.IR.U.
NORD;
- WIFI4EU – internet gra-
tuit în zonele publice, fon-
duri europene pentru internet
wireless gratuit; 
- Extindere iluminat public
la cimitir şi curtea paro-
hiei;
- Repara]ii gard parohie;
- Re]ea de canalizare şi
ap\ curent\ în oraşul R\cari
şi localit\]ile componente
Ghergani şi Mavrodin,
Programul Opera]ional 
Infrastructura Mare – P.O.I.M.
– Etapa I, proiect aflat în faza
de proiectare, fonduri
europene şi buget local;
- Reabilitare gr\dini]\;
- Modernizare iluminat
public;
- Transport local gratuit:
R\cari - Ghimpa]i – Colacu –
S\bie[ti – B\l\neşti –
St\neşti – B\l\neşti –
S\bie[ti – Colacu – Mavrodin
– Ghergani – R\cari; buget
local;
- Întocmirea Planului de
Urbanism General şi
Regulament local de
urbanism – asociere între
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a
şi Consiliul Local R\cari. 
- Cadastru sistematic gra-
tuit – Agen]ia Na]ional\ de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliar\.
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Proiecte pentru Ghimpa]i
2020-2024

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

Na]ional\ de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar\;
- Transport local gratuit: R\cari -
Ghimpa]i – Colacu – S\bie[ti – B\l\neşti –

St\neşti – B\l\neşti – S\bie[ti – Colacu –
Mavrodin – Ghergani - R\cari, buget local.

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  19.08.2020  12:40  Page 36



37nr. 84, 2020 De interes cet\]enesc

Proiectele primarului Marius Carave]eanu ^n al IV-lea mandat

- Reabilitare, modernizare, extindere şi
echipare infrastructura educa]ional\
{coala Gimnazial\ Colacu, Programul
Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 –
P.I.R.U. NORD;
- Reabilitare Gr\dini]\;
- Construire baz\ sportiv\ în oraşul
R\cari, cartierul Colacu, Programul
Opera]ional Regional;

- Amenajare Centrul cultural în oraşul
R\cari, cartierul Colacu, Programul
Opera]ional Regional - POR – Axa 13.1 – Axa
13.1  – P.I.R.U. NORD;
- Modernizare str\zi în oraşul R\cari,
cartierul Colacu: Tineretului, Colentinei,
Heleşteului, Teiului, Cireşului, Prunilor,
C\r\midari, Izlazului, Ec. Matei Marin -
Programul Opera]ional Regional - POR – Axa

13.1 – Axa 13.1 – P.I.R.U. NORD;
- Modernizare drumuri de interes local
în oraşul R\cari, asociere între Consiliul 
Jude]ean Dâmbovi]a şi Consiliul Local R\cari,
Etapa I  urm\toarele str\zi: Bisericii, 
Ştefan cel Mare, Bujorului, Fântânii
- Modernizare str\zi în oraşul R\cari,
cartierul Colacu: Zorilor, prof Ivan Ioana,
Aleea stadionului Vasile Nit\ - Ministerul
Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii şi Administra]iei
- Programul Na]ional de Dezvoltare Local\,
urm\toarele str\zi;
- Amenajare şan]uri şi podete DJ 711 A
Colacu – S\bie[ti – CJD;
- Reabilitare baz\ sportiv\, Colacu –
Compania Na]ional\ de Investi]ii;
- Sistem de canalizare în localit\]ile com-
ponente Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i – Programul Na]ional de Dezvoltare
Local\;
- Amenajare parc, loc de joac\, zona de
agrement, teren multifunc]ional, în
oraşul R\cari, sat Colacu, str Libert\]ii, nr.
278, PNDL, buget local;
- Extindere re]ea ap\, buget local;
- Extindere re]ea alimentare cu energie
electric\ – Electrica SA şi buget local;
- Extindere re]ea de gaze naturale –
Programul Na]ional de Dezvoltare Local\;
- Extindere re]ea iluminat public- buget
local;
- Construire capel\ în cimitirul nou;
- Extindere iluminat public în cimitirul
vechi;
- Extindere iluminat public în cimitirul
nou;
- Lucr\ri de între]inere la biseric\;
- Lucr\ri de între]inere la clopotni]\;
- Întocmirea Planului de Urbanism
General şi Regulament local de urban-
ism – asociere între Consiliul Jude]ean
Dâmbovi]a şi Consiliul Local R\cari;
- Cadastru sistematic gratuit – Agen]ia
Na]ional\ de Cadastru şi Publicitate
Imobiliar\;
- Transport local gratuit: R\cari -
Ghimpa]i – Colacu – S\bie[ti – B\l\neşti –
St\neşti – B\l\neşti – S\bie[ti – Colacu –
Mavrodin – Ghergani – R\cari; buget local;
- Modernizare iluminat public;
- Pod peste râul Colentina. 

Proiecte pentru Colacu
2020-2024
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· Modernizare strîzi în oraşul
R\cari, cartierul S\bie[ti, Programul
Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa
13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat de
Regenerare Urban\ – P.I.R.U. NORD,
urm\toarele str\zi Izvor, Aleea
Sondelor, Caraiman. Vân\torilor;
· Amenajare şan[uri şi podete DJ
711 A - Colacu – S\bie[ti – Consiliul
Jude]ean Dâmbovi]a;
· Amenajare parc în oraşul R\cari,
sat S\bie[ti, Dâmbovi]a, Programul
Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa
13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat de
Regenerare Urban\ – P.I.R.U. NORD;
· Sistem de canalizare în
localit\]ile componente Colacu,
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti,
Ghimpa]i - Programul Na]ional de
Dezvoltare Local\;
· Modernizare drumuri de
exploatare în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente, R\cari,
Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a –
Agen]ia pentru Finan]area investi]iilor
Rurale – A.F.I.R;
· Extindere re]ea alimentare cu
energie electric\ – Electric\ SA;
· Extindere re]ea de iluminat
public- buget local;
· Extindere re]ea de gaze natu-
rale - Programul Na]ional de
Dezvoltare Local\; 
· Modernizare iluminat public;
· Reabilitare Gr\dini]\;
· Întocmirea Planului de
Urbanism General şi Regulament
local de urbanism – asociere între
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi
Consiliul Local R\cari; 
· Cadastru sistematic gratuit –
Agen]ia Na]ional\ de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar\;
· Transport local gratuit: R\cari -
Ghimpa]i – Colacu – S\bie[ti –
B\l\neşti – St\neşti – B\l\neşti –
S\bie[ti – Colacu – Mavrodin –
Ghergani – R\cari, buget local.
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B|L|NEŞTI

- Sistem de canalizare în localit\]ile componente Colacu, 
S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti, Ghimpa]i – Programul Na]ional 
de Dezvoltare Local\;
- Modernizare drumuri de exploatare în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente, R\cari, Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a – Agen]ia pentru Finan]area investi]iilor
Rurale – A.F.I.R.
- Modernizare iluminat public; 
- Loc de joac\, parc;
- Întocmire Plan de Urbanism General şi Regulament local de
urbanism – asociere între Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi 
Consiliul Local R\cari. 
- Cadastru sistematic gratuit – Agen]ia Na]ional\ de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar\;
- Transport local gratuit: R\cari - Ghimpa]i – Colacu – 
S\bie[ti – B\l\neşti – St\neşti – B\l\neşti – S\bie[ti – 
Colacu – Mavrodin – Ghergani – R\cari, buget local

ST|NEŞTI
- Amenajare Centru cultural în oraşul R\cari, cartierul St\neşti,
Programul Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 – PIRU NORD;
- Amenajare Baz\ Sportiv\ în oraşul R\cari, cartierul St\neşti,
Dâmbovi]a, Programul Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 – Axa
13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urban\ – P.I.R.U. NORD;
- Amenajare loc de joac\ în oraşul R\cari, cartier St\neşti,
Programul Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1
Proiect Integrat 
de Regenerare Urban\ – P.I.R.U. NORD;
- Sistem de canalizare în localit\]ile componente Colacu, S\bie[ti, 

B\l\neşti, St\neşti, Ghimpa]i – Programul Na]ional de Dezvoltare
Local\;
- Modernizare POD DE 157 St\neşti – asociere între Consiliul 
Jude]ean Dâmbovi]a şi Consiliul Local R\cari;
- Construire Cas\ Parohial\ sponsorizare şi buget local;
- Modernizare drumuri de exploatare în oraşul R\cari şi
localit\]ile componente, R\cari, Ghergani, S\bie[ti, St\neşti,
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a – Agen]ia pentru Finan]area investi]iilor
Rurale – A.F.I.R.;
- WIFI4EU – internet gratuit în zonele publice, fonduri europene 

pentru internet wireless gratuit;
- Modernizare iluminat public;
- Întocmirea Planului de Urbanism General şi Regulament
local de urbanism – asociere între Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi
Consiliul Local R\cari; 
- Cadastru sistematic gratuit – Agen]ia Na]ional] de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar\;
- Transport local gratuit: R\cari - Ghimpa]i – Colacu – S\bie[ti – 

B\l\neşti – St\neşti – B\l\neşti – S\bie[ti – Colacu – Mavrodin – 
Ghergani – R\cari, buget local.

Proiecte pentru  
B\l\ne[ti [i St\ne[ti

2020-2024
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Psalmii 119. 1-14

Ferice de cei f\r\ prihan\ ^n calea lor, care
umbl\ ^ntotdeauna dup\ Legea Domnului!

Ferice de cei ce p\zesc poruncile Lui, care-L
cauta din toat\ inima lor, care nu s\vârsesc nicio
nelegiuire, [i umbl\ ^n c\ile Lui! 

Tu ai dat poruncile Tale, c\ s\ fie p\zite cu
sfin[enie.

O, de ar ]inti c\ile mele la p\zirea orânduirilor
Tale!

Atunci nu voi ro[i de ru[ine la vederea tuturor

poruncilor Tale!
Te voi l\uda cu inima neprih\nit\, când voi ^nva]a

legile drept\]ii Tale.
Vreau s\ p\zesc orânduirile Tale: nu m\ p\r\si

de tot!
Cum ^[i va ]ine tân\rul curat\ c\rarea? ~ndrep-

tându-se dup\ cuvântul T\u.
Te caut din toata inima mea; nu m\ l\sa s\ m\

abat de la poruncile Tale.
Strâng cuvântul T\u ^n inima mea, ca s\ nu

p\c\tuiesc ^mpotriva Ta!
Binecuvântat s\ fii Tu, Doamne! ~nva]\-m\ orân-

duirile Tale!
Cu buzele mele vestesc toate hot\rârile gurii Tale.
Când urmez ^nv\]\turile Tale, m\ bucur de parc-

a[ avea toate comorile.

M\ numesc__________________________________ [i a[ vrea s\ [ti]i urm\toarele lucruri:
________________ __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

Domnule P r i m a r

Serviciul Comunicare, a[teapt\ opinii, sesiz\ri [i ini]iative de interes local din partea dumneavostr\ la urm\toarea adres\ de e-mail: 
contact@primariaracari.ro
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