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Reflecții
la sfârșit

de an!

În primul rând, doresc s\ v\ mul]umesc pentru votul de încredere
oferit înc\ o dat\, cât şi pentru sus]inerea voastr\ din ultimii 12 ani!
Mi-a]i înmânat al patrulea mandat de primar [i v\ m\rturisesc c\
sunt deosebit de onorat.

Votul oferit în 27 septembrie 2020 oglinde[te, f\r\ doar şi
poate, dorin]a voastr\ de a continua munca de reconstruc]ie [i 
modernizare a oraşului R\cari [i voin]a noastr\ de a o materializa 
prin implicare [i profesionalism.

Iubesc oraşul R\cari la fel de mult cum simt c\-l iubi]i [i voi [i
vreau ca, în acest al patrulea mandat, s\ punem un accent [i mai

mare pe dezvoltare.
Avem multe de f\cut pentru comunitatea noastr\. Avem planuri,

idei [i mai ales dorin]a de a continua ritmul schimb\rilor în bine.

Cât despre prezen]a la vot, atât la alegerile din 27 septembrie
cât şi ale celor din 06 decembrie, este loc de mai bine.
Eu am mers la vot de când am avut acest drept, din fericire pentru
timpurile în care tr\iesc.

Pentru c\ votul este un drept! {i un drept câ[tigat greu.
Libertatea de exprimare este fundamentul drepturilor omului, iar

România şi-a câştigat cu greu dreptul la liber\ exprimare, în urma
evenimentelor din decembrie 1989, ceea ce face ca acesta s\ fie un
drept care cânt\reşte greu pentru poporul român.

O parte dintre noi am în]eles ca exercitarea dreptului de vot este
un instrument important în mâinile noastre pentru orientarea
activit\]ii şi alegerilor politice sau, în al]i termeni, pentru participarea
la via]a local\ sau a ]\rii.

Unii, cei din afara ]\rii, a]i stat ore întregi la cozi imense: pentru
c\ vre]i s\ v\ întoarce]i, pentru c\ ave]i aici familia, pentru c\ aceas-
ta este ]ara voastr\, pentru c\ v\ pas\!

În fiecare pierdere e şi un câştig,
Şi în fiecare câştig e o pierdere, 
Şi cu fiecare sfârşit vine un nou început.

(urmare ^n pagina a 2-a)
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Reflecții la sfârșit de an!
Una dintre marile cuceriri ale democra]iei

moderne o reprezint\ votul universal, adic\ 
extinderea dreptului de vot pentru to]i cet\]enii,
indiferent de sex, religie, stare economic\, nivel
cultural. Democra]ia este o form\ de guvernare
caracterizat\ de o participare activ\ a popula]iei
la via]a politic\ a ]\rii. Tr\im cu impresia c\ 
societatea româneasc\ este caracterizat\ de o
democra]ie reprezentativ\ în care poporul suveran
d\ mandat Parlamentului s\ îl reprezinte.

Prin Legea electoral\ din 1864 se aşeaz\
bazele moderne ale alegerilor. Începând cu acea
dat\, creşte masa electoral\, aleg\torii fiind
împ\r]i]i între aleg\tori primari şi aleg\tori direc]i,
ambele categorii de aleg\tori fiind condi]ionate în
primul rând de vârsta minim\ de 25 de ani. Primii
trebuiau s\ pl\teasc\ un impozit pentru a putea
vota, iar pentru aleg\torii direc]i censul de avere
era stabilit la un venit de o sut\ de galbeni şi de
orice natur\. Constitu]ia de la 1866 men]ine
votul cenzitar, pe baz\ de impozit, dar ]ine cont şi
de educa]ie. }\ranii nu puteau s\ voteze direct, ci
doar prin delega]i, o form\ de vot indirect.
Sufragiul universal limitat a fost men]inut timp de
aproape jum\tate de secol, dup\ ce Regele
Ferdinand a introdus în 1918 sufragiul universal
pentru alegerile parlamentare. Cu prilejul
alegerilor din noiembrie 1919, prin Decretul -
lege din noiembrie 1918, dreptul la vot era 
acordat b\rba]ilor de cel pu]in 25 de ani pentru
Camera Deputa]ilor şi de cel pu]in 40 de ani 
pentru Senat. Femeile, militarii şi magistra]ii erau
în continuare priva]i de acest drept. Constitu]ia
din 1923, adoptat\ de Regele Ferdinand I, este
primul pact fundamental din istoria românilor care
consacr\ votul universal şi, deşi o face la o
manier\ restrictiv\, reglementeaz\ dreptul de vot
pentru alegerea Adun\rii Deputa]ilor, care puteau
fi aleşi de cet\]eni români majori, prin vot 
universal, egal, direct, obligatoriu şi secret.
Senatorii puteau fi aleşi de românii în vârst\ de
peste 40 de ani. Femeile trebuie s\ aştepte
Constitu]ia din 1938 pentru a primi, pentru prima
dat\ în istoria României, drept real de vot, dar
legea se aplic\ doar pentru femeile de peste 30
de ani care ştiau carte şi, din anul 1948, femeile
au aceleaşi drepturi ca şi b\rba]ii. Tot Constitu]ia
din anul 1948 stabileşte pragul de vârst\ permis
pentru aleg\tori la 18 ani. Perioada comunist\
face c\ ideea de vot şi alegeri s\ îşi piard\ orice
în]eles: un partid unic, doar candida]i propuşi de
acest partid şi o participare la procesul electoral
care nu însemna altceva decât o "întrecere 
socialist\" între jude]e. Votul şi semnifica]ia sa,
participarea fiec\rui cet\]ean la via]a politic\ a
]\rii, au c\zut în derizoriu. Oamenii erau chema]i
insistent la urne doar pentru a face act de
prezen]\, c\ci rezultatul era ştiut dinainte.
Anihilarea opozi]iei, cenzura presei, subordonarea
total\ a institu]iilor statului au f\cut ca un drept
cu greu câştigat de to]i cet\]enii ]\rii s\ nu mai
însemne nimic. 

Schimbarea adus\ de evenimentele din
decembrie 1989 au dus la reanimarea sistemului
electoral, a sim]ului civic, a reinstaur\rii
democra]iei, o democra]ie participativ\, deschis\,
care îşi încuraja to]i cet\]enii cu drept de vot s\
se implice din nou, în mod real, în via]a local\
cât [i a ]\rii, o democra]ie real\ în care nim\nui
nu îi mai este refuzat sau mimat dreptul de a
alege, de a se implica, de a fi parte a deciziilor şi

a istoriei.
Cet\]enii acestei ]\ri şi-au câştigat, pierdut

şi iar recâştigat dreptul la demnitate, dreptul la
cuvânt în via]a politic\, dreptul de a se implica şi
a fi parte a deciziei politice. To]i cet\]enii acestei
]\ri au acest drept garantat. Dreptul de a partici-
pa la via]a politic\ local\ şi a ]\rii.

M\ gândesc la românii din diaspora. Atunci
când un guvern a ^ngreunat sistematic procesul
de vot nel\sând cet\]enii s\ îşi aleag\ reprezen-
tan]ii lor în via]a politic\, atunci când pe de alt\
parte, cet\]enii liberi privesc acest drept de vot
câştigat cu greu cu mult\ nep\sare, cu mult\
del\sare neparticipând la vot pe lâng\ faptul c\
este un lucru grav şi o jignire pentru to]i cei care
au sperat în instaurarea democra]iei în decembrie
1989, este o negare a trecutului şi un refuz al
viitorului cât şi o lips\ de iubire fa]\ de na]iunea
pe care ne-a h\r\zit-o Dumnezeu.

Priveam cu speran]\ la tinerii ]\rii, speran]a
de mâine. Din p\cate doar 25% dintre tinerii de
pe listele electorale au votat la Parlamentare, cea
mai sc\zut\ prezen]\ de la alegerile din ultimii 4
ani. Pe grupe de vârst\, la nivel na]ional, tinerii
care nu au împlinit înc\ 25 de ani au lipsit în 
propor]ie de 80%. 

A protesta prin neparticipare la vot sau prin
anularea votului este un gest perfect inutil într-o
democra]ie.

Poate c\ fiecare are un argument cum c\
nu vrea s\ aleag\ de exemplu PNL fa]\ de PSD,
PSD fa]\ de PNL sau altul/al]ii. C\ nu mai vrea s\
îl reprezinte nişte lichele. C\ nu mai vrea s\
voteze "r\ul cel mai mic" care apoi s\ nu îl mai
reprezinte în nici un fel. C\ nu voteaz\ pe nimeni
pentru c\ nimeni, deocamdat\, nu va ajunge
undeva, f\r\ s\ fure din ]ara asta. Consider\ c\
nu voteaz\ pe nimeni pentru ca nimeni, deocam-
dat\, nu ajunge acolo, undeva, pentru c\ este un
om simplu, ci pentru c\ este deja un şmecher al
unui partid. Motive pentru care mul]i nu merg la
vot!

Încerc s\ în]eleg nemul]umirile multora şi
totuşi sunt conştient c\ exist\ în aceast\
perioad\, ca [i în alte situa]ii similare de fapt, o
campanie puternic\ de manipulare în mas\.

Prin ea, în mod con[tient sau nu, for]e
antiromâne[ti îi îndeamn\ pe cet\]enii ]\rii 
noastre, direct sau la modul subtil, s\ nu mearg\
la vot, c\, zic ei,... oricum, votul lor tot nu 
conteaz\ [i c\, pân\ la urm\, nici nu prea au cu
cine s\ voteze c\ de... „to]i sunt o ap\ [i-un
p\mânt.”

S\ ne aducem aminte c\ revoluia român\
din decembrie 1989 a reprezentat unul din
pu]inele momente de unitate na]ional\ din istoria
]\rii noastre. La un moment dat, toate categoriile
socio-profesionale au fost în strad\, revendicân-
du-[i dreptul la libertate [i militând pentru un stat
democratic. Dar la început, printre cei mai 
temerari, tinerii au reprezentat una dintre 
categoriile cele mai prezente în strad\ în acel
sfâr[it de decembrie trist. S\ nu uit\m eforturile
lor [i s\ îi pre]uim pentru lupta pe care au dus-o
pentru o societate mai bun\.

S\ nu uit\m c\, ast\zi, putem vota liber
datorit\ lor, a  tinerilor care s-au jertfit în ’89.
Ace[tia au murit pentru ca ]ara noastr\ s\ benefi-
cieze de un viitor mai bun. Suntem ceea ce 

suntem [i datorita lor. Din respect [i pentru ei,
data viitoare, hai s\ mergem la vot!

Privind acest tablou,  am senza]ia c\ f\r\
implicare activ\ şi în mod responsabil în via]a
comunit\]ii locale cât şi a ]\rii, niciodat\ nu vom
cunoaşte bun\starea. Haide]i s\ renaştem ca
popor şi s\ ajungem la bun\stare. V\ îndemn
dragi r\c\reni, acum la sfârşit de an, s\ devenim
o familie cât mai unit\ şi, împreun\, s\ dezvolt\m
oraşul nostru. Împreun\, aşa cum îmi place s\
spun, suntem mai puternici!
Împreun\, uni]i [i cu dorin]\ de mai bine putem
schimba aceast\ lume uneori strâmb\ şi
nedreapt\ ^n care clas\ politic\ este c\zut\ în
dizgra]ia multora.

Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie 
de Mihai Eminescu

Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie,
}ara mea de glorii, ]ara mea de dor,
Bra]ele nervoase, arma de t\rie,
La trecutu-]i mare, mare viitor!
Fiarb\ vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dac\ fiii-]i mândri aste le nutresc;
C\ci r\mâne stânca, de]i moare valul,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc.

Vis de r\zbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge du[man fumegând,
{i deasupra idrei fluture cu vântul
Visul t\u de glorii falnic triumfând,
Spun\ lumii large steaguri tricoloare,
Spun\ ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii s\ orbeasc\-l face,
Când cu lampa-i zboar\ lumea luminând,
El pe sânu-]i vergin înc\ s\ coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n bra]e, tu îi f\ altare,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc.

Ce-]i doresc eu ]ie, dulce Românie!
Tân\r\ mireas\, mam\ cu amor!
Fiii t\i tr\iasc\ numai în fr\]ie
Ca a nop]ii stele, ca a zilei zori,
Via]\ în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu t\rie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fal\ [i mândrie,
Dulce Românie, asta ]i-o doresc!

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

Al dumneavoastr\,

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

“~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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Primarul oraşului R\cari, Marius Carave]eanu,
a fost învestit în func]ie ^n data de 29 octombrie,
în cadrul  ceremoniei în care a fost constituit şi
Consiliul Local R\cari.

Marius Carave]eanu,  candidat al Partidului
Na]ional Liberal, este la al patrulea mandat de
primar  [i dup\ depunerea jur\mântului de
credin]\ a adresat un cuvânt locuitorilor ora[ului
R\cari.

“Vreau s\-i asigur pe r\c\reni c\ voi face tot
ce îmi st\ în putin]\ s\ duc la îndeplinire 
programul cu  care am câştigat alegerile locale şi
sper c\, odat\ cu constituirea Consiliului Local,
s\ l\s\m politica deoparte şi tot ceea ce facem,
s\ facem în folosul cet\]enilor oraşului R\cari. “

Consiliul Local R\cari este compus din 
15 consilieri , structurat pe forma]iuni politice
astfel:  11 consilieri PNL, 3 consilieri  PSD şi 
un consilier  Pro România

Primarul ora[ului R\cari, 
Marius Carave]eanu, aflat la al patrulea

mandat, a fost învestit în func]ie
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Noua conducere a Prim\riei a
fost validat\

„Dragi r\c\reni, în 29 octombrie, la ora 12, a avut loc [edin]a de validare [i depunere a jur\mântului de c\tre
consilierii locali [i de c\tre primarul ora[ului R\cari.       

Ceremonia s-a desf\[urat în cadru restrâns din cauza restric]iilor din aceast\ perioad\. Am fost onora]i de
prezen]a domnului prefect Aurelian Popa.

În [edin]a  Consiliului Local din data de 10.12.2020 a fost ales viceprimarul, iar acum ^n forma]ie complet\,
putem continua proiectele începute cât [i demararea altor proiecte noi. 

V\ mul]umim pentru încredere [i pentru participarea  la vot, vom face tot ce ne st\ în putin]\ s\ ne ridic\m la
nivelul a[tept\rilor dumneavoastr\!” 

Primar Marius Carave]eanu, Primarul oraşului R\cari
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Primarul şi consilierii locali, ale[i ^n data de 
27 septembrie 2020, au depus jur\mântul de credin]\

“Jur s\ respect Constitu]ia [i legile ]\rii [i s\ fac, cu bun\-credin]\, tot ceea ce st\ în puterile [i
priceperea mea pentru binele locuitorilor ora[ului R\cari.” A[a s\-mi ajute Dumnezeu!

Carave]eanu Marius Florin -
PRIMAR

T\nase Vasile Mugurel - 
VICEPRIMAR

Carp Marioara
Consilier local PNL

Logof\tu Dorinel
Consilier local PNL.

Alionte Aurica
Consilier local PNL

Buia Valentin
Consilier local PNL

Stancu Lucian-Cristian
Consilier local PNL.

Ilie Marian
Consilier local PNL.

Ene Gheorghe
Consilier local PNL

T\nase Mihai 
Consilier local PNL

Costache Verginia
Consilier local PNL

Popa Dumitru
Consilier local PNL

Popa Geta-Valentina
Consilier local PRO România

Sanislav Alexandru
Consilier local PSD

B\lan Marin
Consilier local PSD

Florea {tefan-Alexandru
Consilier local PSD
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În temeiul prevederilor art. 116 alin. (3)
din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul 
administrativ, cu modific\rile [i complet\rile
ulterioare, secretarul general al U.A.T. ora[ul
R\cari, prin invita]ia înregistrat\ cu nr. 9891
din data de 27.10.2020, a comunicat 
domnului Primar Carave]eanu Marius-Florin
[i consilierilor locali ale c\ror mandate au
fost validate, data [i ora [edin]ei privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Local
al ora[ului R\cari, convocat\ prin Ordinul
Prefectului Jude]ului Dâmbovi]a nr. 576 din
data de 27.10.2020.

Secretarul general al U.A.T. ora[ul
R\cari – doamna Octaviana Ene, a efectuat
prezen]a consilierilor declara]i ale[i, ale
c\ror mandate au fost validate, respectiv,
un num\r de 14 consilieri prezen]i care au
fost invita]i s\ semneze lista de prezen]\.
Şedin]a este deschis\ de domnul Aurelian
POPA, PREFECT al Jude]ului Dâmbovi]a,
care prezint\ Ordinul Prefectului nr. 576 din
data de 27.10.2020 de convocare a con-
silierilor declara]i ale[i în [edin]a privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Local,
precum şi depunerea jur\mântului de c\tre
Primarul ora[ului R\cari, urmare a alegerilor
autorit\]ilor publice locale din data de
27.09.2020.

Secretarul general al U.A.T. ora[ul
R\cari – doamna Octaviana Ene, arat\ c\ în
urma efectu\rii prezen]ei şi materialelor de 
validare, rezult\ urm\toarele:
- Num\rul consilierilor locali stabili]i prin
Ordinul Prefectului – Jude]ul Dâmbovi]a nr.
365/13.07.2020 – 15;
- Num\rul consilierilor locali valida]i de
Judec\toria R\cari prin Încheierea din data
de 16.10.2020 pronun]at\ în Dosarul
nr.3514/284/2020, având ca obiect 
validare mandat consilier - 14;
- Num\rul de consilieri valida]i, prezen]i -14; 
- Num\rul de consilieri valida]i absen]i – 0

Lucr\rile şedin]ei de constituire, în con-
formitate cu prevederile art. 116 alin. (4)
din O.U.G. nr. 57/2019, cu modific\rile şi
complet\rile ulterioare, sunt conduse de cel
mai în vârst\ consilier local al c\rui mandat
a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai
tineri consilieri locali ale c\ror mandate au
fost validate;

Din datele puse la dispozi]ie rezult\ c\
cel mai în vârst\ consilier este domnul
Sanislav Alexandru, n\scut la data de
23.08.1952, iar cei mai tineri consilieri

aleşi sunt domnul consilier Florea Ştefan
Alexandru n\scut la data de 15.07.1989 şi
doamna consilier Popa Geta-Valentina
n\scut\ la data de 01.01.1987.

Pre[edintele de vârst\ prezint\ ordinea de zi
a [edin]ei, dup\ cum
urmeaz\:

1. Depunerea jur\mân-
tului de c\tre consilierii
locali declara]i ale[i, ale
c\ror mandate au fost
validate de Judec\toria
R\cari, în scopul con-
stituirii Consiliului Local
al ora[ului R\cari;
2. Depunerea jur\mân-
tului de c\tre Primarul
Oraşului R\cari.

Se trece la primul
punct al ordinii de zi [i
este invitat\ doamna
Secretar General -
Octaviana Ene, s\ dea
citire Încheierii nr. 2021

din data de 16.10.2020, pronun]at\ de
Judec\toria R\cari, Sec]ia Civil\ în Dosarul
nr.3514/284/2020, prin care sunt validate
mandatele consilierilor locali, declara]i aleşi,
respectiv:

Ceremonia de constituire a Consiliului
Local al ora[ului R\cari, jude]ul

Dâmbovi]a
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„Pentru a lua decizii în]elepte trebuie s\ ]inem cont de lume a[a cum este ea
acum, dar [i de cum va fi ea în viitor.” — Isaac Asimov

Depunerea jur\mântului de c\tre consilierii
declara]i aleşi, ale c\ror mandate au fost validate.

Secretarul General - Octaviana Ene, invit\ consilierii locali
declara]i aleşi, ale c\ror mandate au fost validate, în ordine
alfabetic\, s\ depun\ potrivit art. 117 din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modific\rile [i complet\rile 
ulterioare, urm\torul jur\mânt:

“Jur s\ respect Constitu]ia şi legile ]\rii şi s\ fac,
cu bun\-credin]\, tot ceea ce st\ în puterile şi pri-
ceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului R\cari.
Aşa s\ îmi ajute Dumnezeu!”

Jur\mântul s-a depus dup\ urm\toarea procedur\: Domnul 
consilier local care conduce [edin]a, a chemat în ordine alfa-
betic\ consilierii locali s\ depun\ jur\mântul, iar ace[tia s-au
prezentat pe rând, în fa]a mesei special amenajate, pe care se
afl\ un exemplar din Constitu]ia României şi Biblia. Consilierul a
pus mâna stâng\ atât pe Constitu]ie cât şi pe Biblie şi a dat
citire jur\mântului, dup\ care a semnat jur\mântul de credin]\,
imprimat pe un formular special, în 2 exemplare.
Un exemplar al jur\mântului se p\streaz\ la dosarul de consti-
tuire, iar al doilea a fost înmânat consilierului local.
Au depus jur\mântul consilierii locali prezen]i, valida]i prin

Încheierea nr 2021 din data de 16.10.2020 pronun]at\ de
Judec\toria R\cari, Sec]ia Civil\ în Dosarul nr.3514/284/2020,
dup\ cum urmeaz\:

1.   ALIONTE AURICA Partidul Na]ional Liberal 
2.   B|LAN MARIN Partidul Social Democrat
3.   BUIA VALENTIN Partidul Na]ional Liberal 
4.   CARP M|RIOARA Partidul Na]ional Liberal 
5.   COSTACHE VERGINIA Partidul Na]ional Liberal 
6.   ENE GHEORGHE Partidul Na]ional Liberal 
7.   FLOREA {TEFAN-ALEXANDRU  Partidul Social Democrat 
8.   ILIE MARIAN Partidul Na]ional Liberal 
9.   LOGOF|TU DORINEL Partidul Na]ional Liberal 
10. POPA DUMITRU Partidul Na]ional Liberal 
11. POPA GETA-VALENTINA Partidul PRO ROMÂNIA
12. SANISLAV ALEXANDRU Partidul Social Democrat 
13. STANCU LUCIAN-CRISTIAN Partidul Na]ional Liberal 
14. T|NASE MIHAI - CRISTIAN Partidul Na]ional Liberal 

Domnul Aurelian POPA - PREFECT al jude]ului Dâmbovi]a,
aduce la cuno[tin]\ asisten]ei faptul c\, potrivit art.118 alin.1
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modific\rile [i complet\rile ulterioare, Consiliul Local al oraşului
R\cari, este constituit deoarece au depus jur\mântul un num\r
de 14  consilieri, din totalul de 15 consilieri, iar în termen de 3
zile, se va emite ordinul prefectului prin care se constat\
îndeplinirea condi]iilor legale de constituire a Consiliului Local.

Depunerea jur\mântului de c\tre primar

Doamna Secretar general, Octaviana ENE, prezint\ 
rezultatul valid\rii alegerii primarului şi d\ citire Încheierii nr.
2061 din data de 22.10.2020 pronun]at\ în Dosarul nr.
3513/284/2020, având ca obiect: validare primar, de c\tre
Judec\toria R\cari, Sec]ia Civil\, apoi invit\ pe domnul 
CARAVE}EANU MARIUS-FLORIN - PRIMARUL ales, s\ citeasc\ şi
s\ semneze jur\mântul:

”Jur s\ respect Constitu]ia şi legile ]\rii şi s\ fac, cu
bun\-credin]\, tot ceea ce st\ în puterile şi priceperea

mea pentru binele locuitorilor oraşului R\cari.
Aşa s\ îmi ajute Dumnezeu!”

Dup\ depunerea jur\mântului, domnul CARAVE}EANU 
MARIUS-FLORIN, primarul ales intr\ în exerci]iul de drept al
mandatului 2020-2024.
Domnul Aurelian POPA - PREFECT al jude]ului Dâmbovi]a,
ureaz\ succes Primarului şi noului consiliu local constituit.

Închiderea ceremoniei de constituire

Secretarul general al unit\]ii administrativ - teritoriale a prezen-
tat [i consemnat în procesul - verbal al [edin]ei privind ceremo-
nia de constituire a Consiliului Local urm\toarele:
- Num\rul consilierilor locali valida]i stabili]i prin Ordinul
Prefectului – Jude]ul Dâmbovi]a nr. 576 din 27.07.2020 - 14;
- Num\rul consilierilor locali valida]i de Judec\toria R\cari - 14;
- Num\rul consilierilor locali valida]i, prezen]i la [edin]a privind 
ceremonia de constituire - 14;
- Num\rul consilierilor locali valida]i, care au depus jur\mântul
la [edin]a privind ceremonia de constituire a Consiliului Local - 14;
- Num\rul consilierilor locali valida]i, care au refuzat s\ depun\
jur\mântul la [edin]a privind ceremonia de constituire a
Consiliului Local - 0;
- Num\rul consilierilor locali valida]i, care absenteaz\ motivat,
pentru motivele temeinice, prev\zute la art. 116 alin. (8) din
Codul administrativ - 0;
- Num\rul consilierilor locali valida]i, care absenteaz\ nemotivat - 0.

Având în vedere faptul c\ prin Ordinul Prefectului Jude]ului
Dâmbovi]a 365/13.07.2020 pentru oraşul R\cari, s-a stabilit
num\rul membrilor Consiliului Local de 15, un num\r de 14 
consilieri locali declara]i ale[i au fost valida]i de c\tre
Judec\toria R\cari [i au depus jur\mântul, consilierul local
înscris pe lista Partidului na]ional Liberal, a fost declarat ales, la
cererea acestuia a fost invalidat de c\tre Judec\toria R\cari, ca
urmare a alegerii acestuia în func]ia de primar, astfel, este
necesar\ validarea unui mandat de consilier supleant pe lista
Partidului Na]ional Liberal.

Secretarul general al unit\]ii administrativ-teritoriale, doam-
na Octaviana Ene, aduce la cuno[tin]\ primarului [i  
consilierilor locali, reglement\rile din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare,
Legea nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în
exercitarea func]iilor şi demnit\]ilor publice, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin]area, organi-
zarea şi func]ionarea Agen]iei Na]ionale de Integritate, precum
şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative [i
Legea nr. 161/2003 privind unele m\suri pentru asigurarea
transparen]ei în exercitarea demnit\]ilor publice, a func]iilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanc]ionarea
corup]iei, cu modific\rile şi complet\rile ulterioare, referitoare la
conflictul de interese, regimul incompatibilit\]ilor ale[ilor locali
[i declara]iile de avere [i interese.
S-a dat citire prezentului proces verbal.
Preşedintele de vârst\ declar\ [edin]a închis\.

SECRETAR GENERAL, 
jr. Octaviana Ene 

octaviana_ene@yahoo.com
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Premii pentru 
rac\renii fruntaşi!

Conform program\rii f\cute la finalul
anului trecut, în data de 15-16 august
2020,  trebuia s\ se desf\şoare
festivit\]ile dedicate Zilelor ora[ului
R\cari.  

~n acest an, ^n zilele de 12 [i 13 
septembrie 2020,  festivitatea de 
premiere a fost organizat\ cu
respectarea tuturor m\surilor necesare
pentru protejarea ^mpotriva infect\rii cu
virusul SARS-COV-2.

Primarul Marius Carave]eanu, al\turi

de colegii din executiv, au decis s\-i
s\rb\toreasc\ pe fruntaşii r\c\reni altfel,
cu respectarea tuturor condi]iilor nece-
sare pentru asigurarea distan]\rii fizice a
participan]ilor, a num\rului stabilit pentru
astfel de manifest\ri etc.     

Astfel, au fost premia]i frunta[ii
r\c\reni: premiul special, profesorul anu-
lui, înv\]\torul anului, educatoarea anu-
lui, poli]istul anului, pompierul anului,
jandarmul anului, cei mai buni elevi de
la clasa preg\titoare pân\ la liceu, cea
mai frumoasa gospodarie, 50 de ani de

la c\s\torie.
Lista celor c\rora li s-a  acordat o

diplom\ [i li s-a urat cu mult\ dragoste
"La mul]i ani, cu s\n\tate!" este destul
de cuprinz\toare.

“Am ]inut s\ nu-i dezam\gim pe
aceşti oameni minuna]i... nu puteam s\
le amân\m premierea şi cum regulile
ne-au permis, le-am înmânat cele
cuvenite, ca ^n fiecare an.”, a declarat 
primarul Marius Carave]eanu.
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Nu-]i compara via]a cu a celorlal]i. 
Fiecare om are de parcurs un drum unic ^n aceast\ lume. - proverb anonim
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Rezultatele alegerilor din 
27 septembrie 2020
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Rezultatele alegerilor din 
06 decembrie 2020
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HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| DIN 

DATA DE 23.11.2020

În data de 23.11.2020, ora 16,00, s-au desf\şurat lucr\rile
şedin]ei ordinare a Consiliului Local. - online - platforma ZOOM,
având în vedere prevederile st\rii de alert\ instituite la nivel na]ional,
privind m\surile de protec]ie împotriva r\spândirii virusului COVID 19,
la care au participat 14 consilieri.

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 alegerea Preşedintelui de şedin]\.
2. Proiect de hot\râre privind alegerea Comisiilor de specialitate, ale
Consiliului Local al oraşului R\cari.
3. Proiect de hot\râre privind aprobarea Procedurii referitoare la
acordarea de înlesniri la plata obliga]iilor fiscale, contribuabililor 
persoane fizice din oraşul R\cari.
4. Proiect de hot\râre privind aprobarea proiectului CONSOLIDAREA
CAPACIT|}II UNIT|}ILOR DE ÎNV|}|MÂNT DE STAT DIN ORA{UL
R|CARI, JUDE}UL DÂMBOVI}A, ÎN VEDEREA GESTION|RII SITUA}IEI
DE PANDEMIE GENERAT| DE VIRUSUL SARS-COV-2 [i a cheltuielilor
legate de proiect.
5. Proiect de hot\râre  privind rectificarea bugetului local.
6. Proiect de hot\râre privind aprobarea execu]iei bugetare pe
trimestrul III – 2020.
7. Proiect de hot\râre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
pe anul 2021.
8. Proiect de hot\râre privind aprobarea PUZ – local şi a
Regulamentului de urbanism aferent.
9.  Proiect de hot\râre privind desemnarea primarului oraşului

R\cari, domnul Carave]eanu Marius - Florin, reprezentant al UAT
Oraşul R\cari în Asocia]ia de Dezvoltare Inter comunitara
“Reabilitarea colect\rii, depozitarii, prelucr\rii deşeurilor solide în
jude]ul Dâmbovi]a” şi în Comitetul Director.
10. Proiect de hot\râre privind desemnarea primarului oraşului
R\cari, domnul Carave]eanu Marius - Florin, reprezentant al UAT
Oraşul R\cari în Asocia]ia de Dezvoltare Inter comunitara
“Apa Dâmbovi]a”.

11. Proiect de hot\râre privind mandatarea special\ a reprezentan-
tului UAT oraşul R\cari, în Adunarea General\ a Asocia]iei de
Dezvoltare Inter comunitar\ “Apa Dâmbovi]a”.
12. Proiect de hot\râre privind modificarea num\rului de locuri de
cazare pentru beneficiarii Centrului Reziden]ial pentru Persoane
Vârstnice R\cari, de la 40 la 51 de locuri.
13.Proiect de hot\râre aprobarea structurii re]elei şcolare de pe 
teritoriul oraşului R\cari, pentru anul şcolar 2021-2022
14. Proiect de hot\râre desemnarea reprezentan]ilor Consiliului
Local R\cari, membri în Consiliul de Administra]ie la Liceul Teoretic
“Ion Ghica” R\cari.
15. Proiect de hot\râre desemnarea reprezentantului Consiliului
Local R\cari, membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calit\]ii educa]iei din cadrul Liceului Teoretic Ion Ghica R\cari. 
16. Informare privind Decizia Cur]ii de conturi, emis\ ca urmare a
misiunii de audit financiar, desf\şurat\ în perioada 03.08.2020-
25.09.2020.
17. Diverse.
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Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Proiect de hot\râre privind alegerea
Preşedintelui de şedin]\.

Domnul primar prezint\, faptul c\ dup\ 
constituirea consiliului local, este necesar a se
îndeplini obliga]ia legal\ stabilit\ prin OUG
75/2019, de a se alege preşedintele de
şedin]\. Solicit\ propuneri din rândul 
consilierilor locali. Doamna Aurica Alionte 
propune preşedinte de şedin]\ pe dl Popa
Dumitru. Supus\ la vot propunerea este 
aprobat\ în unanimitate, astfel domnul Popa
Dumitru va prelua conducerea şedin]ei
ordinare.

2. Proiect de hot\râre privind alegerea
Comisiilor de specialitate, ale Consiliului
Local al oraşului R\cari.

Domnul preşedinte d\ cuvântul secretarului
general, pentru a prezenta raportul de 
specialitate, dup\ care propune nominalizarea
componen]ei celor 3 comisii de specialitate în
bloc.

Doamna Alionte Aurica propune componenta
comisiei nr. 1 Comisia pentru programe de dez-
voltare economico-social\, buget, finan]e,
juridic\, administrarea domeniului public şi pri-
vat al oraşului, agricultura, 
gospod\rie comunal\, urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protec]ia mediului, ser-
vicii şi comer], dup\ cum urmeaz\: 1. Popa
Dumitru, 2. T\nase Mihai-Cristian, 3. Buia
Valentin, 4. Ene Gheorghe, 5. Balan Marin.
Supus\ la vot, propunerea este aprobat\ în
unanimitate.

Domnul Buia Valentin propune component
comisiei nr. 2 Comisia pentru înv\]\mânt,
s\n\tate, cultur\, protec]ie social\, activit\]i
sportive şi de agrement, dup\ cum urmeaz\: 
1. Carp Marioara, 2. Alionte Aurica, 3. Logof\tu
Dorinel, 4. Sanislav Alexandru. Se face pre-
cizarea c\ aceast\ comisie va fi completat\
dup\ validarea consilierului supleant. Supus\ la
vot propunerea este aprobat\ în unanimitate.

Doamna Carp Marioara propune compo-
nen]a comisiei nr. 3 Comisia pentru adminis-
tra]ie public\ local\, ap\rarea ordinei şi liniştei
publice şi a drepturilor cet\]enilor, dup\ cum
urmeaz\: 1. Costache Vergina, 2. Stancu
Cristian-Lucian, 3. Ilie Marin, 4. Florea Ştefan
Alexandru, 5. Popa Geta-Valentina. Supus\ la
vot, propunerea este aprobat\ în unanimitate.
Se aduce la cunoştin]a membrilor comisiilor, c\
urmeaz\ ca fiecare comisie s\-şi desemneze
preşedintele şi secretarul, conform
Regulamentului de organizare şi func]ionare al
Consiliului local şi prevederilor Codului adminis-
trativ, aprobat prin OUG nr 57/2019.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.

3.  Proiect de hot\râre privind aprobarea
Procedurii referitoare la acordarea de
înlesniri la plata obliga]iilor fiscale, 
contribuabililor persoane fizice din
oraşul R\cari.

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului 
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre
privind acordarea de facilit\]i fiscale, pe 
perioada 02.12-18-12-2020, pentru 
persoanele fizice care achita debitul principal
pân\ la data de 18 decembrie. Comisia de
specialitate acord\ aviz favorabil. Se supune la
vot Proiectul de hot\râre, care este 
aprobat în unanimitate de cei prezen]i.

4. Proiect de hot\râre privind aprobarea
proiectului „Consolidarea capacit\]ii
unit\]ilor de înv\]\mânt de stat din
ora[ul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a, în 
vederea gestion\rii situa]iei de pan-
demie generat\ de virusul SARS-COV-2 
[i a cheltuielilor legate de proiect”.

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre
privind promovarea acestei cereri de finan]are
din fonduri nerambursabile, pentru
achizi]ionarea de m\şti şi materiale de
protec]ie pentru toate unit\]ile şcolare din
oraşul R\cari, în vederea gestion\rii situa]iei de
pandemie generat\ de virusul SARS-COV-2.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i

5. Proiect de hot\râre hot\râre privind 
rectificarea bugetului local.

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre
privind rectificarea bugetului local privind 
introducerea în lista de investi]ii a proiectului
„Consolidarea capacit\]ii unit\]ilor de
înv\]\mânt de stat din ora[ul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a, în vederea gestion\rii situa]iei de
pandemie generat\ de virusul SARS-COV-2 [i a
cheltuielilor legate de proiect”. Comisia de spe-
cialitate acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
Proiectul de hot\râre, care este 
aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
6. Proiect de hot\râre privind aprobarea
execu]iei bugetare pe trimestrul III –
2020.

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre
privind execu]ia bugetar\ pe trimestrul III.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
7. Proiect de hot\râre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, pe anul
2021.

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre
privind stabilirea nivelului taxelor şi impozitelor
pe anul 2021. Domnul primar aduce la
cunoştin]\, în calitate de ini]iator al acestui
proiect de hot\râre, c\ propunerea este ca 
taxele şi impozitele pe anul 2021 s\ r\mân\ la
acelaşi nivel cu anul 2020. Comisia de special-
itate acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
Proiectul de hot\râre, care este aprobat în 
unanimitate de cei prezen]i.

8. Proiect de hot\râre privind apro-
barea PUZ – local şi a regulamentului
de urbanism aferent.

Domnul preşedinte da cuvântul domnului 
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.

9. Proiect de hot\râre privind
desemnarea primarului oraşului R\cari,
domnul Carave]eanu Marius - Florin,
reprezentant al UAT Oraşul R\cari în
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitara
“Reabilitarea colect\rii, depozitarii, 
prelucr\rii deşeurilor solide în jude]ul
Dâmbovi]a” şi în Comitetul Director.
Domnul preşedinte da cuvântul domnului 

primar care prezint\ proiectul de hot\râre.
Comisia de specialitate acorda aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.

10. Proiect de hot\râre privind
desemnarea primarului oraşului R\cari,
domnul Carave]eanu Marius - Florin,
reprezentant al UAT Oraşul R\cari în
Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitara
“Apa Dâmbovi]a”. 

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
11. Proiect de hot\râre privind man-
datarea special\ a reprezentantului UAT
oraşul R\cari, în Adunarea General\ a
Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\
“Apa Dâmbovi]a”.

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului
primar care prezint\ proiectul de hot\râre.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.

12. Proiect de hot\râre privind modifi-
carea num\rului de locuri de cazare 
pentru beneficiarii Centrului Reziden]ial
pentru Persoane Vârstnice R\cari, de la
40 la 51 de locuri. 

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului 
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre. Se
arat\ c\ în urma aviz\rii documenta]iei privind
autorizarea func]ion\rii acestei unit\]i, D.S.P.
Dâmbovi]a a avizat func]ionarea cu un num\r
de maxim 51 locuri. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot Proiectul
de hot\râre, care este aprobat în unanimitate
de cei prezen]i.
13. Proiect de hot\râre aprobarea 
structurii re]elei şcolare de pe teritoriul
oraşului R\cari, pentru anul şcolar 2021-
2022.

Domnul preşedinte d\ cuvântul domnului
primar, care prezint\ proiectul de hot\râre.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.

14. Domnul Primar, în calitate de
ini]iator, propune amânarea discut\rii
punctelor nr 14 şi 15 de pe ordinea de zi,
pentru şedin]a urm\toare.

15. Domnul primar prezint\ Decizia Cur]ii
de conturi Dâmbovi]a, emis\ în urma
misiunii de audit financiar la U.A.T. oraşul
R\cari, desf\şurat\ în perioada
03.08.2020-25.09.2020.

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 con-

silierilor locali şi tuturor
celor prezen]i, pentru 
participarea la şedin]a
consiliului local şi declar\
închise lucr\rile acesteia.

SECRETAR GENERAL, 
jr. Octaviana Ene 

octaviana_ene@yahoo.com
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HOT|RÂRILE CONSILIULUI LOCAL R|CARI
ADOPTATE ~N {EDIN}A ORDINAR| 

DIN DATA DE 10.12.2020

  

În data de 10.12.2020, ora 16,00, s-au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei ordinare a Consiliului
Local, în sala de şedin]e a Liceului Teoretic “Ion Ghica”
R\cari, la care au participat 15 consilieri.

În deschiderea lucr\rilor şedin]ei, 
domnul primar propune aprobarea ordinei de zi, prop-
unere care se aprob\ în unanimitate de cei prezen]i.
1. Proiect de hot\râre privind alegerea preşedintelui de
şedin]\.
2. Proiect de hot\râre privind depunerea jur\mântului
de c\tre domnul consilier local T\nase Vasile Mugurel,
membru supleant pe lista Partidului Na]ional Liberal, la
alegerile locale din data de 27.09.2020,
3. Proiect de hot\râre privind alegerea viceprimarului
oraşului R\cari.
4. Proiect de hot\râre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi func]ionare al
Consiliului Local al oraşului R\cari.
5. Proiect de hot\râre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investi]ii
“Construire Pod peste Râul Colentina – St\neşti – DC
44, oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a.
6. Proiect de hot\râre privind aprobarea cererii de
finan]are şi indicatorilor tehnico-economici pentru
achizi]ionarea de tablete şi sisteme electronice pentru
desf\şurarea procesului de înv\]\mânt, la nivelul
oraşului R\cari. 
7. Proiect de hot\râre privind aprobarea efectu\rii unui
schimb de teren pentru suprafa]a de 6.914 mp, situat
în oraşul R\cari, sat Ghergani, str. Oraca, nr. 114,
jude]ul Dâmbovi]a, înscris în CF nr 1321, NC 2107,
cu suprafa]a total\ de 12.877 mp în echivalent, aflat\
în proprietatea privat\ a oraşului R\cari, conform
raportului de evaluare, întocmit de evaluator autorizat. 
8. Proiect de hot\râre privind concesionarea suprafe]ei
de 2.330 mp, teren 
intravilan, situat\ oraşul R\cari, Colacu, 
str. Ioana Ivan, nr. 2, jude]ul Dâmbovi]a.
9. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului
local.
10. Proiect de hot\râre desemnarea reprezentan]ilor
Consiliului Local R\cari, membri în Consiliul de
Administra]ie la Liceul Teoretic “Ion Ghica” R\cari.
11. Proiect de hot\râre desemnarea reprezentantului
Consiliului Local R\cari, membru în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calit\]ii educa]iei din cadrul
Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari. 
12. Proiect de hot\râre privind achizi]ionarea unui
Buldoexcavator.
13.Proiect de hot\râre privind punerea la dispozi]ia
DSP Dâmbovi]a a S\lii de 
festivit\]i a oraşului R\cari, str. Tudor Vladimirescu, nr.
2, pentru amenajarea unui centrul de vaccinare. 
Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Proiect de hot\râre privind alegerea
Preşedintelui de şedin]\.

Domnul primar prezint\  faptul c\  este necesar a
se alege preşedintele de şedin]\, având în vedere c\
dl Popa Dumitru 
particip\ la şedin]a online, neputând fi prezent din
motive de s\n\tate. Solicit\ propuneri din rândul 
consilierilor locali. Domnul Logof\tu Dorinel propune
preşedinte de şedin]\ pe doamna Alionte Aurica.
Supus\ la vot propunerea este aprobat\ în unanimi-
tate, astfel doamna Alionte Aurica, va prelua 
conducerea şedin]ei ordinare.

2. Proiect de hot\râre privind depunerea
jur\mântului de c\tre domnul consilier local
T\nase Vasile Mugurel, membru supleant pe
lista Partidului Na]ional Liberal, la alegerile
locale din data de 27.09.2020.

Doamn\ preşedinte da cuvântul secretarului 
general, pentru a prezenta sentin]a civil\ nr.

2212/05.11.2020, pronun]at\ de c\tre Judec\toria
R\cari, în dosarul nr. 3729/2584/2020, privind vali-
darea 
mandatului de consilier local\ al domnului T\nase
Vasile-Mugurel, consilier ales pe lista Partidului
Na]ional Liberal, în alegerile din data de 27.09.2020,
Dup\ citirea sentin]ei, secretarul general al oraşului,
invita pe domnul T\nase Vasile Mugurel  pentru
depunerea jur\mântului de credin]\. Într-un moment
de solemnitate, 
domnul T\nase Vasile Mugurel  depune jur\mântul:
„Jur s\ respect Constitu]ia şi legile ]\rii şi s\ fac, cu
bun\ credin]\, tot ce st\ în puterile şi priceperea mea
pentru binele locuitorilor oraşului R|CARI, jude]ul
DÂMBOVI}A. Aşa s\-mi ajute Dumnezeu!”, astfel
Consiliul Local al oraşului R\cari, este completat în
num\r total de 15 consilieri locali valida]i, structura
fiind urm\toarea; 11 consilieri locali din partea
Partidului Na]ional Liberal, 3 consilieri locali din partea
Partidului Social Democrat şi 1 
consilier local din partea Partidului „Pro România”.

3. Proiect de hot\râre privind alegerea vicepri-
marului oraşului R\cari.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar
care prezint\ proiectul de hot\râre privind alegerea
viceprimarului oraşului R\cari. Arat\ c\, în conformi-
tate cu dispozi]iile OUG nr 57/2019 privind Codul
Administrativ, propunerea de viceprimar o poate face
Primarul, consilierul local, grupul de consilieri local
dup\ caz, astfel, propune ca viceprimar al oraşului
r\cari, pe domnul T\nase Vasile - Mugurel - consilier
local ales pe lista PNL. Doamna preşedinte  întreab\
dac\ mai sunt şi alte propuneri. Se constat\ c\ singu-
ra propunere este f\cut\ de c\tre domnul primar, ast-
fel c\ invit\ secretarul general al oraşului s\ tip\reasc\
buletinele de vot cu propunerea ca domnul T\nase
Vasile Mugurel s\ fie ales în func]ia de viceprimar.
Secretarul general, p\r\seşte şedin]a, pentru a 
procesa buletinele de vot. Secretarul general aduce la
cunoştin]\ c\, pentru procedura de vot, au fost proce-
sate buletine de vot, a fost amenajata cabina de vot şi
urna pentru buletine, urmând ca fiecare consilier s\ fie
strigat în ordine alfabetic\ pentru a-şi exercita dreptul
de vot. Dup\ exercitarea votului, se constat\ c\ 
domnul T\nase Vasile Mugurel a fost ales în func]ia de

viceprimar, rezultatul votului fiind urm\torul 12 voturi,
3 voturi împotriv\, 0 ab]ineri. 

Domnul primar felicit\ noul ales, felicit\ modul de
desf\şurare al şedin]ei de alegeri, ureaz\ tuturor spor
la treab\ şi mult\ s\n\tate. Domnul viceprimar
mul]umeşte consiliului şi primarului pentru propunerea
f\cut\ şi îi asigur\ c\ va pune în aplicare jur\mântul
proasp\t depus.

4. Proiect de hot\râre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi func]ionare al
Consiliului Local al oraşului R\cari.

Doamna preşedinte da cuvântul doamnei secretar
general, care arat\ c\ pentru proiectul de hot\râre a
fost prezentat Regulamentul cadru, fa]\ de care 
solicit\ propuneri de modific\ri, complet\ri. Comisia de
specialitate acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
Proiectul de hot\râre, care este aprobat în unanimitate
de cei prezen]i

5. Proiect de hot\râre privind aprobarea indica-
torilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investi]ii: “Construire Pod peste Râul Colentina
– St\neşti – DC 44, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,
care prezint\ proiectul de hot\râre şi arat\ c\ în zona
St\neşti spre drumul de exploatare, se propune con-
struirea unui pod nou care traverseaz\ Colentina,
având în vedere c\ actualul pod este într-o stare
tehnic\ de degradare avansat\, iar repara]ia acestuia
ar reprezenta cheltuieli mari, f\r\ a fi atinşi parametrii
tehnici de calitate. Comisia de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.

6. Proiect de hot\râre privind aprobarea cererii
de finan]are şi indicatorilor tehnico-economici
pentru achizi]ionarea de tablete şi sisteme
electronice pentru desf\şurarea procesului de
înv\]\mânt, la nivelul oraşului R\cari.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,
care prezint\ proiectul de hot\râre şi arat\ c\, prin
promovarea acestei cereri de finan]are privind acce-
sarea fondurilor nerambursabile, se vor achizi]iona
tablete pentru to]i elevii liceului, laptopuri pentru
cadrele didactice, sisteme de conferin]\ online, alte
aparaturi tehnice care s\ permit\ desf\şurarea
înv\]\mântului online în bune condi]ii. Comisia de 
specialitate acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
Proiectul de hot\râre, care este aprobat în unanimitate
de cei prezen]i.

7. Proiect de hot\râre privind aprobarea efec-
tu\rii unui schimb de teren pentru suprafa]a de
6.914 mp, situat în oraşul R\cari, sat Ghergani,
str. Oraca, nr. 114, jude]ul Dâmbovi]a, înscris în
CF nr. 1321, NC 2107, cu suprafa]a total\ de
12.877 mp în echivalent, aflat\ în proprietatea
privat\ a oraşului R\cari, conform raportului de
evaluare, întocmit de evaluator autorizat. 

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,
care prezint\ proiectul de hot\râre privind efectuarea
acestui schimb şi arat\ c\ suprafa]a din strada Oraca
va fi destinat\ lotiz\rii pentru construc]ia de locuin]e
prin extinderea zonei actuale. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil cu 4 voturi pentru şi o ab]inere,
din partea domnului consilier B\lan Marin. Se supune
la vot Proiectul de hot\râre, care este aprobat în cu un
num\r de 13 voturi pentru, 2 voturi împotriv\, respec-
tiv domnii Florea {tefan-Alexandru şi B\lan Marin.
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8. Proiect de hot\râre privind concesionarea
suprafe]ei de 2.330 mp, teren intravilan, situ-
at\ oraşul R\cari, Colacu, str. Ioana Ivan, nr. 2,
jude]ul Dâmbovi]a.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,
care prezint\ proiectul de hot\râre şi arat\ c\ au fost
înaintate solicit\ri pentru desf\şurarea unor activit\]i
comerciale în zon\. Comisia de specialitate acord\
aviz favorabil. Se supune la vot Proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
9. Proiect de hot\râre privind rectificarea
bugetului local.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar
care prezint\ proiectul de hot\râre. Comisia de spe-
cialitate acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
Proiectul de hot\râre, care este aprobat în unanimi-
tate de cei prezen]i.
10. Proiect de hot\râre desemnarea reprezen-
tan]ilor Consiliului Local R\cari, membri în
Consiliul de Administra]ie la Liceul Teoretic 
“Ion Ghica” R\cari.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,

care prezint\ proiectul de hot\râre şi solicit\ ca prop-
unerea s\ fie f\cut\ în bloc, iar votul s\ fie individual.
Domnul Popa Dumitru propune ca cei trei reprezen-
tan]i ai Consiliului local în Consiliul de administra]ie al
liceului, s\ fie urm\torii: Alionte Aurica, Carp Marioara
şi Logof\tu Dorinel. Comisia de specialitate acord\
aviz favorabil. Doamna preşedinte supune la vot
fiecare membru, rezultatul fiind urm\torul: Alionte
Aurica – 14 voturi pentru şi un vot împotriv\; Carp
Marioara – 14 voturi pentru şi un vot împotriva;
Logof\tu Dorinel – 15 voturi pentru. 
11. Proiect de hot\râre desemnarea reprezen-
tantului Consiliului Local R\cari, membru în
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calit\]ii
educa]iei din cadrul Liceului Teoretic “Ion
Ghica” R\cari.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,
care prezint\ proiectul de hot\râre.    Comisia de spe-
cialitate acord\ aviz favorabil. Doamna preşedinte
propune ca membru în Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calit\]ii educa]iei din cadrul Liceului
Teoretic “Ion Ghica” R\cari, pe domnul T\nase Vasile-

Mugurel. Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat cu un num\r de 13 voturi pentru şi dou\
voturi ab]inere.
12. Proiect de hot\râre privind achizi]ionarea
unui Buldoexcavator.     

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,
care prezint\ proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
achizi]ionarea acestui utilaj este imperios necesar\,
având în vedere volumul mare de activit\]i pe care
Serviciul administrativ şi Serviciul pentru situa]ii de
urgen]\ îl desf\şoar\, având în vedere c\ institu]ia nu
are încheiate contracte de prest\ri servicii pentru
între]inere domeniu public şi privat, lucr\ri de repara]ii,
dez\pezit, etc, toate fiind executate de c\tre person-
alul din subordine, cu utilajele din dotare. Se
men]ioneaz\ c\ utilajul din dotare are o vechime de
aproximativ 15 ani, o stare tehnic\ avansat\ de
degradare, iar repara]iile capitale sunt foarte costisi-
toare. Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil. Se
supune la vot proiectul de hot\râre, care este aprobat
în unanimitate de cei prezen]i.
13. Proiect de hot\râre privind punerea la dis-
pozi]ia DSP Dâmbovi]a a S\lii de festivit\]i a
oraşului R\cari, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2,
pentru amenajarea unui centrul de vaccinare.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului primar,
care prezint\ proiectul de hot\râre şi care arat\ c\
DSP Dâmbovi]a a înaintat o solicitare pentru punerea
la dispozi]ie a unei loca]ii pentru amenajarea unui
Centru zonal de vaccinare a popula]iei împotriva
virusului SARSCOV- 2. Comisia de specialitate acord\
aviz favorabil. Se supune la vot Proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
14. Diverse.

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

Dup\ epuizarea problemelor înscrise pe ordinea
de zi, precum şi a punctului diverse, doamna
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 GENERAL, jr. Octaviana Ene 
octaviana_ene@yahoo.com

Spun acest lucru din cauza faptului c\
aceast\ pandemie, generat\ de SARS COV 2, a
adus multe schimb\ri în via]a noastr\. Pentru
mine acest an a venit cu o avalan[\ de întreb\ri,
cum ar fi: “Ce trebuie s\ fac?”, Vom reu[i s\ tre-
cem cu bine?” {i multe alte alte întreb\ri la care
nu-mi pot r\spunde înc\...

Acest virus ne-a afectat din toate punctele
de vedere, dar ne-a mai ar\tat c\ to]i, indiferent
de situa]ia financiar\, statut social, vârsta, etc,
absolut to]i suntem vulnerabili [i c\ numai 
unindu-ne în respectarea regulilor impuse
(purtarea m\[tii, p\strarea distan]ei, dezin-
fectarea, evitarea aglomera]iei, etc), vom putea
trece cu bine peste aceast\ perioad\ grea.

Ca director adjunct la Liceul Teoretic  “Ion
Ghica” R\cari, împreun\ cu colegii mei [i cu 
sprijinul autorit\]ii publice locale, am reu[it, la
începutul anului [colar, s\ cre\m un mediu de

siguran]\ în [coli astfel încât p\rin]ii s\-[i poat\
trimite lini[ti]i copiii la [coal\.

Autoritatea public\ local\ a reu[it s\ ne
asigure necesarul de dezinfectant [i m\[ti pentru
1100 de elevi [i aproximativ 100 cadre 
didactice,  personal nedidactic [i didactic auxiliar, 
pentru fiecare zi (o cheltuial\ destul de mare).
De asemenea, cu sprijinul Inspectoratului {colar
Jude]ean, prin programul guvernamental, {coala
de acas\”, am reu[it s\ ob]inem o parte din dis-
pozitivele necesare desf\[ur\rii lec]iilor on-line
pentru elevii care fac parte din familii defa-
vorizate, urmând ca printr-un proiect cu finan]are
european\, tot cu sprijinul Prim\riei R\cari s\
achizi]ion\m dispozitivele necesare desf\[ur\rii
activit\]ilor online pentru to]i elevii [i cadrele
didactice din unit\]ile noastre [colare.

Vreau s\ le mul]umesc colegilor mei din
înv\]\mânt pentru colaborare [i pentru faptul c\
au reu[it s\ rezolve diversele probleme cu care 
s-au confruntat de la unii dintre p\rin]i [i elevi:
“Dar, eu nu am..., eu nu pot..., dar de ce s\-mi
fac cont, s\-mi fura]i datele?...,
Domnul/doamn\, eu nu ştiu s\ intru..., la mine
nu se aude..., nu se vede...”. Nu am uitat s\-i
mul]umesc, mentorului” meu, o persoan\
deosebit\, care a depus un efort mare pentru ca
lucrurile s\ mearg\ bine în Liceul R\cari [i prin
mâna c\reia au trecut multe genera]ii de elevi,

printre care [i eu. V\ mul]umesc pentru tot
doamn\ profesor Alionte Aurica, s\ ave]i
s\n\tate [i s\ v\ bucura]i mult timp de anii de
pensionare! De asemenea, acelea[i ur\ri de
s\n\tate [i via]\ lung\ doamnelor înv\]\toare
Dr\goi Maria, Tudor Elena [i doamnei educatoare
Bordea Florica, care, de acum sunt la fel ca [i
doamna director Alionte Aurica „tinere pension-
are” [i felicit\ri pentru îndelungata [i frumoasa
dumnealor activitate!

Anul 2020 a adus schimb\ri [i pe scena
politic\, schimb\ri care au determinat [i un nou,
pionierat” pentru mine în cariera profesional\,
prin votul dumneavoastr\, al cet\]enilor ora[ului
R\cari (pentru care v\ mul]umesc foarte mult) [i
al consilierilor ale[i de c\tre dumneavoastr\, la
propunerea domnului primar al Marius
Carave]eanu, am fost ales viceprimar al ora[ului
R\cari. Am fost foarte impresionat de c\ldura cu
care am fost întâmpinat de colectivul care
lucreaz\ în aceast\ institu]ie [i sper ca împreun\
s\ facem treab\ bun\ s\ ducem la bun sfâr[it
proiectele pe care le avem!
V\ mul]umesc înc\ odat\ pentru votul [i 
încrederea acordat\, v\ doresc s\rb\tori fericite,
un AN NOU cu s\n\tate [i s\ trecem cu bine de
aceast\ pandemie!

2020, un an altfel!

Prof. T\nase Mugurel,
VICEPRIMAR

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  18.12.2020  12:44  Page 15



16 nr. 85, 2020

Cine? ce? unde? când?

CONSTRUIRE POD

PESTE RÂUL

COLENTINA,

DC43A GHIMPA}I,

ORA{UL R|CARI,

JUDE}UL 

DÂMBOVI}A

Construire pod 
peste râul Colentina,
DC 151/1 St\ne[ti, 
ora[ul R\cari

“Un început bun reprezint\ jum\tate din munc\.” - proverb albanez
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Cine? ce? unde? când?

Valorile vie]ii: ”Omul în via]a sa trebuie s\ ridice o cas\, s\ s\deasc\
un pom şi s\ construiasc\ o fântân\”!  S\direa unui pom nu e o
activitate solitar\ şi de o singur\ dat\. 

Pomul e simbolul grijii de natur\, de mediu, al grijii pe care omul 
trebuie s-o aib\ fa]\ de spa]iul în care tr\ieşte…

Ora[ul R\cari a îmbr\cat straie de s\rb\toare. Au fost ^mpodobite zonele 
centrale [i parcurile din fiecare localitate cu  instala]ii de iluminat festiv, pentru
perioada s\rb\torilor de iarn\.

"Peste un an ^]i vei dori s\ fi ^nceput ast\zi." - Karen Lamb
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Cupa pescarului r\c\rean!
Sâmb\ta, 4 iulie, a debutat prima edi]ie a con-

cursului de pescuit pentru r\c\reni, evenimentul
organizat la Balta Fanu din S\bie[ti. Concursul s-a
desf\şurat pe durata a 24 de ore, la care au partici-
pat peste 60 de concuren]i.

Participan]ii s-au ar\tat extrem de bucuroşi de
faptul c\ au putut participa la un astfel de concurs,
iar unii dintre ei au reuşit s\ prind\ cantit\]i impre-
sionante de peşte.

La finalul concursului, concuren]ii au primit
diplome şi cupe şi s-au putut delecta cu produse
pesc\reşti.
Au fost premiate primele trei locuri cu cea mai mare
cantitate, primele trei locuri pentru cea mai mare
captur\/pies\, precum şi persoana care a prins
„Peştişorul de aur”.

“Suntem la prima edi]ie a concursului de pes-
cuit adresat\ pescarilor, acelor r\c\reni pasiona]i de

acest sport.     
Concursul s-a desf\şurat pe Balta din S\bie[ti,

o pozi]ie deosebit\ pentru un astfel de eveniment.
Suntem la prima edi]ie, dar îmi doresc s\ nu fie ulti-
ma edi]ie şi, dup\ cum a decurs pân\ acum şi dup\
elanul pe care l-au avut pescarii din R\cari, se pare
c\ aceast\ tradi]ie va continua” a declarat Marius
Carave]eanu, primarul oraşului R\cari

“Nu rupe firul prieteniei, fiindc\ dac\-l vei lega din nou va r\mâne nodul.” - proverb indian

Cine? ce? unde? când?

Parc, loc de
joac\ [i spa]ii
verzi ^n ora[ul
R\cari,  str.

Aleea
Pompierilor,
zona blocuri 

Parc, loc de
joac\ [i teren
multifunc]ional

^n ora[ul
R\cari, sat
Colacu, str.
Libert\]ii, 
nr. 278

Amenajare parc or\[enesc ^n ora[ul R\cari, 
str. Ana Ip\tescu, nr. 56, zona Liceu

Parc, loc de joac\ [i spa]ii verzi ^n ora[ul R\cari, 
str. Gârlei, B\l\ne[ti.
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Înaltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop şi
Mitropolit Nifon, înso]it de P\rintele Vicar
Eparhial, de P\rin]i Consilieri de la Centrul
Eparhial [i de P\rintele Protopop al
Protoieriei Titu, a efectuat, sâmb\t\, 3
octombrie 2020, o vizit\ pastoral\ la
Parohia St\ne[ti, Protoieria Titu.

Cu acest prilej, Înaltpreasfin]ia Sa a
s\vâr[it slujba de sfin]ire a casei paro-
hiale, recent edificat\ prin grija   Prim\riei
R\cari, a preotului Vasile Viorel Stoica, a
unor genero[i sponsori [i a credincio[ilor
din parohie.

La acest moment liturgic a luat parte
domnul Marius Carave]eanu, primarul
ora[ului R\cari, recent reales, al\turi de
oficialit\]i locale [i de sprijinitorii proiectu-
lui de edificare a casei parohiale.

Înaltul Ierarh a apreciat eforturile
depuse de preotul paroh, de oficialit\]i [i
de sponsori pentru ca Parohia St\ne[ti s\
aib\ o cas\ parohial\ nou\, deoarece
aceasta are un deosebit rol în buna pasto-
ra]ie a preotului în comunitatea care i-a
fost încredin]at\ spre slujire.
Înaltpreasfin]ia Sa a vorbit, de asemenea,
despre rolul Bisericii în societate, ca factor
esen]ial de coeziune comunitar\ în 
general, dar [i de echilibru [i speran]\ în
vreme de pandemie [i încerc\ri.

Prin grija Mitropolitului Nifon, în
Arhiepiscopia Târgovi[tei se afl\ în 
derulare multe alte astfel de proiecte, care
vizeaz\ reducerea navetismului clerical [i
aprofundarea pastora]iei parohiale.

Casa Parohial\ de la
Parohia St\ne[ti -

de la vis la realitate! 

Dragii mei, 

Credin]a coagulat\ în cadrul comu-
nit\]ii locale reprezint\ parohia, adic\,
altfel spus, comunitatea local\ a celor
ce cred sau privit\ prin prisma credin]ei. 
Din acest motiv, biserica parohiei
puncteaz\ fundamental spa]iul [i este
reperul local cel mai important deoarece
de ea suntem lega]i, la botez, la
c\s\torie, la rug\ciunea duminical\ [i
din s\rb\tori, ori la trecerea la cele
ve[nice.

Un rol important îl are în cadrul
comunit\]ii locale preotul, din acest
motiv este fundamental ca el s\ se afle
în parohie, în mijlocul enoria[ilor s\i,
deci s\ locuiasc\ în comunitatea pe
care o p\store[te. 

Cu aceste gânduri am purces la
drum atunci când am avut de gând s\
ridic aceast\ cas\ parohial\, pentru mai
binele comunit\]ii noastre locale, pentru
ca preotul s\ aib\ unde locui [i pentru
ca întreaga comunitate s\ mearg\ bine. 

Am dorit s\ ofer posibilitatea preotu-
lui de aici s\ fie în mijlocul comunit\]ii
noastre de credin]\, s\-[i poat\ face
bine [i tot timpul treaba sa, misiunea la
care s-a angajat. 

Casa parohial\, iat\, are o impor-
tan]\ covâr[itoare, deoarece  este o
prelungire a bisericii parohiale. Biserica,
împreun\ cu casa parohial\ şi cu tot ce
se mai afl\ în jurul ei, constituie propri-
etatea parohiei, c\ci noi, fiecare în
parte, suntem trec\tori. 

Dac\ fiecare p\rinte îşi las\
locuin]a, dup\ trecerea la cele veşnice,
moştenire copiilor, biserica şi casa 
parohial\ r\mân întotdeauna moştenirea
parohiei, cu n\dejdea c\ preo]ii vor
alege s\ locuiasc\ în mijlocul satelor şi
a comunit\]ilor pe care le p\storesc.
Chiar dac\ uneori este foarte greu acest
lucru, pentru comunitate prezen]a 
preotului este extrem de folositoare,
c\ci un preot navetist nu poate fi al\turi
de enoria[ii s\i tot timpul [i este unul
din motivele fundamentale ce sus]in
e[ecul pastora]iei rurale. 

Cu bucurie [i devotament pentru
credin]a ortodox\, am contribuit la
aceasta, cum de altfel am f\cut-o [i o
voi mai face în continuare. 
Tuturor v\ mul]umesc [i v\ asigur de
sprijinul [i aprecierea mea! 

Al dumneavoastr\, 
Marius Florin Carave]eanu, primarul
ora[ului R\cari 

„Lucrurile frumoase sunt pu]ine... Dac\ le la[i f\r\ r\spuns e p\cat.” — Camil Petrescu
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1. 73/21.05.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(GIOANA GABRIEL NICOLAE) – GHIMPATI, STR. LIPA-
NENI, NR. 13 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
2. 74/26.05.2020 – SC COELECTROTECHNIK
S.R.L – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 46 –
CONSTRUIRE ANEXA (MAGAZIE)
3. 75/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(SANDU NICOLETA) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU
PETRE MARIAN, NR. 322 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE 
4. 76/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (
MINCU MARIA) – COLACU, STR. COLENTINEI, NR.
370 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
5. 77/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (
SANDU IONEL) – SABIESTI, STR. CARAIMAN, NR.
96 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
6. 78/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (
ANDREI VIRGIL) – SABIESTI, STR, BUCEGI, NR. 78
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
7. 79/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (
CIOBANU SANDICA) – RACARI, STR. CUZA VODA,
NR. 19 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
8. 80/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA 
( TANASESCU FLORIAN MIHAI) – RACARI, STR.
NICOLAE POPESCU RACAREANU, NR. 12 A –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
9. 81/05.06.2020 – MOCANU VALENTIN
CLAUDIU – GHIMPATI, STR. AMEDEO LAZARESCU,
NR. 5 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJ-
MUIRE
10. 82/12.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA 
(DOBRE CONSTANTIN) – COLACU, STR. STEFAN CEL
MARE, NR. 499 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
11. 83/12.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA 
(BADICA VERONICA) – GHIMPATI, STR. LIPANENI,
NR. 14 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
12. 84/17.06.2020 – DIACONIUC MARICICA SI
DIACONIUC VASILE – GHIMPATI, STR. PORUM-
BEILOR, NR. 361 – AMPLASARE CONTAINER
13. 85/17.06.2020 – SDEE MUNTENIA NORD
SA ( STAN ANGELA) – GHIMPATI, STR. ALEXANDRU
IOAN CUZA, NR. 52 – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA (REAMPLASARE MASURA)
14. 86/25.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA 
(STAN ANGELA) - GHIMPATI, STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA, NR. 52 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
15. 87/26.06.2020 – DINU MARIANA –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR.
126 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
16. 88/29.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(BARBU MARIN) – RACARI, STR. POSTEI, NR. 16 A
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
17. 89/01.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(ILIESCU VASILE COSTEL) – COLACU, STR. 
BISERICII, NR. 158 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
18. 90/01.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(VLASCEANU IONELA) – SABIESTI, STR. BUCEGI,
NR. 88 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
19. 91/01.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(GHEORGHIU FLORIAN) – RACARI, STR. BOANGA,
NR. 6 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
20. 92/01.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(BARBU ION) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PEN-
TRE MARIAN, NR. 232 – BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
21. 93/01.07.2020 -  SC ENGIE ROMANIA SA

( IRIMIA CATALIN) – RACARI, STR. POSTEI, NR. 1 A
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
22. 94/01.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(MATEI ILIE) – RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 101
BIS – BRANSAMENT GAZE NATURALE
23. 95/01.07.2020 – ENGIE ROMANIA SA
(STEFAN CRISTIAN) – RACARI, STR. ARTARULUI, NR.
8 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
24. 96/06.07.2020 – MIZGA DANIELA SI
MIZGA RAZVAN – STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 114 – CONSTRUIRE ANEXA
(BUCATARIE + BAIE)
25. 97/06.07.2020 – IVAN IONELA SI IVAN
VALENTIN – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 370 – DEMOLARE LOCUINTA PARTER
26. 98/10.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(MUSAT VIOREL) – STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 115 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
27. 99/10.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
(DUMITRACHE MARIANA) – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 61 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
28. 100/10.07.2020 – SERBAN ADRIAN –
GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 149 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA PARTER
29. 101/10.07.2020 – BARBU ION – GHIM-
PATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 323 –
CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
30. 102/13.07.2020 – SDEE MUNTENIA NORD
SA ( ANGHEL IONUT NICOLAE) – GHIMPATI, STR. LT.
AV. STOICESCU TITI, NR. 178 A – ALIMENTARE CU
ENERIE ELECTRICA LOCUINTA
31. 103/14.07.2020 – MANEA CRISTIAN
NICOLAE – GHIMPATI, STR. PREOT STOICESCU
VASILE, NR. 16 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
32. 104/14.07.2020 – MIREA FLORIN –
MAVRODIN, STR. MARULUI, NR. 1 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+1E
33. 105/17.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
( SOIMU BIANCA MIHAELA) – MAVRODIN, STR.
MARULUI, NR. 4 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
34. 106/17.07.2020 – SDEE MUNTENIA NORD
SA ( ENE EUGEN) – RACARI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 49 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
35. 107/17.07.2020 – CRACIUN MARIUS
DUMITRU – GHIMPATI, STR. PREOT STOICESCU
VASILE, NR. 19 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M,
ANEXA SI IMPREJMUIRE
36. 108/20.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
( NEAG PETRE LUCIAN) – RACARI, STR. GATERULUI,
NR. 13 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
37. 109/20.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
( PAPANDOPOL BOGDAN) – RACARI, STR. GATERU-
LUI, NR. 17 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
38. 110/20.07.2020 – MANEA MARINELA –
COLACU, STR. HELESTEULUI, NR. 232 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA PARTER
39. 111/27.07.2020 – PREDA IOANA – 
BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 23 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER
40. SC ENGIE ROMANIA SA( STEFAN MARIANA
VALENTINA) – COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 195 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
41. 113/27.07.2020 – BUSUIOC MARIUS SI
BUSUIOC FLORENTINA – RACARI, STR. MAGNOLIEI,
NR. 9-11 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER

42. 114/27.07.2020 – DUTA FLORIAN –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 67 – DEMOLARE
LOCUINTA PARTER
43. 115/28.07.2020 – NEACSU ANDRADA
MARINA – STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOV-
EANU,  NR. 137 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI
IMPREJMUIRE
44. 116/28.07.2020 – SDEE MUNTENIA NORD
SA SDEE TARGOVISTE – RACARI, STR.      POM-
PIERILOR FN – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRI-
CA STATIE POMPA FOSE
45. 117/29.07.2020 – SC MARCHAND SRL –
GHERGANI, STR. INDUSTRIILOR, NR. 379 – SCHIM-
BARE DESTINATIE
46. 118/07.08.2020 – ALIONTE AURICA –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 202 A – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREJMUIRE,  PUT,
BAZIN VIDANJABIL
47. 119/07.08.2020 – OLARIU ADRIANA –
SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 218 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
48. 120/07.08.2020 – STOICA DAN SI STOICA
CRISTINA – RACARI, STR. ILFOVAT, NR. 16 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
49. 121/07.08.2020 – SDEE MUNTENIA NORD
SA ( CHANDLER INTERNATIONAL) – GHERGANI,
STR. ING. TUDOR ION, NR. 297 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA CENTRU PROIECTARE
50. 122/07.08.2020 – RADOI VIOLETA –
GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 56 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA PARTER
51. 123/07.08.2020 - DINCULESCU BIGHEA
RADU PASTOREL – RACARI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 6 – DEMOLARE LOCUINTA
PARTER
52. 124/07.08.2020 – ORASUL RACARI –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 113 – CONSTRU-
IRE SI DOTARE GRADINITA RACARI
53. 125/18.08.2020 – BURCEA LOREDANA –
RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 3 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
54. 126/18.08.2020 – TOPAN MIHAELA –
GHIMPATI, STR. PODUL DE CIMENT, NR. 289 A –
CONSTRUIRE ANEXA (MAGAZIE)
55. 127/18.08.2020 – DUMITRU ION –
RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 85 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+1E
56. 128/18.08.2020 – TINCU NICULINA –
GHERGANI, STR. PROF. IRINA OROS, NR. 322 –
DEMOLARE LOCUINTA PARTER
57. 129/18.08.2020 – FRATEA NICOLAE COR-
NEL SI FRATEA FELICIA VERONICA – GHERGANI,
STR. GARII, NR. 368 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
58. 130/18.08.2020 – ISTRATE RADU
GABRIEL – RACARI, STR. ALEEA CU TECARI, NR. 6
– CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
59. 131/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
( BALAN GHEORGHE) – BALANESTI, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 19 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
60. 132/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
( DUMITRU GHEORGHE) – COLACU, STR. LIBER-
TATII, NR. 285 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
61. 133/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA
( POPA ION )– GHERGANI, STR. GARII, NR. 336 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE

Tehnician urbanism,
Alexandru Alexandru
Tel: 0766.345.320

Lista autoriza]iilor 
de construire
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62. 134/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( IOHAN MARIETA) – RACARI, STR. NICOLAE
POPESCU RACAREANU, NR. 15 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
63. 135/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( BUCUR GHEORGHE) – COLACU, STR. STEFAN
CEL MARE, NR. 484 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
64. 136/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( GRIGORE TUDOR )– SABIESTI, STR. FLO-
RILOR, NR. 11 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
65. 137/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( ALEXANDRU ADRIAN) – RACARI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 74 A – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
66. 138/21.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( DINCA DANIELA CORINA) – RACARI, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 62 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
67. 139/21.08.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA SDEE TARGOVISTE – GHERGANI, STR.
ION GHICA SI ISLAZULUI – LUCRARI DE INTARIRE
RETEA
68. 140/27.08.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA ( ANGHEL LAURENTIU PETRE) – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 45 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA ANEXA
69. 141/28.08.2020 – BINEATA FLORICA –
SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 70 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
70. 412/01.09.2020 – SC CHEMICAL AGRO
SRL – MAVRODIN, T. 68, P. 6/1 – CONSTRUIRE
SILOZURI SI SECTIE DE PROCESARE PLANTE
OLEAGINOASE
71. 143/01.09.2020 – CRISTACHE RADU –
GHERGANI, STR. ING. TUDOR ION, NR. 301 –
CONSTRUIRE ANEXA (MAGAZIE)
72. 144/01.09.2020 – NITA NICOLETA – 
BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 46 A – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
73. 145/10.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( GHIMIE FLORIN MARIUS) – COLACU, STR.
STEFAN CEL MARE, NR. 489 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
74. 146/15.09.2020 – CIUVAT CAMELIA –
RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 9 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+M
75. 147/17.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( BARBULET ION) – COLACU, STR. FANTANII,
NR. 401 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
76. 148/17.09.2020 – U.A.T ORAS RACARI –
GHIMPATI DC 43 A – CONSTRUIRE POD
77. 149/17.09.2020 – SC SOLO EX IM SRL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 188 – INFI-
INTARE TIPOGRAFIE CONTINUARE LUCRARI

78. 150/23.09.2020 – SANDRU COSTEL SI
SANDRU DANIELA – COLACU, STR. LIBERTATII, NR.
286 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJ-
MUIRE
79. 151/29.09.2020 – DOBRE MIRELA SI
DOBRE MARIUS ADRIAN – COLACU, STR. STEFAN
CEL MARE, NR. 497 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
80. 152/29.09.2020 – GRIGORE TUDOR –
SABIESTI, STR. FLORILOR, NR. 11 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+SUBSOL
81. 153/29.09.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA ( MIREA FLORIN) – MAVRODIN, STR.
MARULUI, NR. 1 – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
82. 154/30.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( PARASCHIV VALERICA) – RACARI, STR. ANA

IPATESCU, NR. 49 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
83. 155/30.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( TOMA MARIAN GABRIEL) – RACARI, STR.
REPUBLICII, NR. 75
84. 156/30.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( DRAGOMIR LILIANA) – COLACU, STR. HELES-
TEULUI, NR. 239 – BRANSAMENT GAZE
85. 157/30.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( POPESCU GHEORGHE) – COLACU, STR. 
LIBERTATII, NR. 442 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
86. 158/30.09.2020 – TRANDAFIR EUGEN
LUIGI SI TRANDAFIR GHEORGITA – GHERGANI,
STR. ILFOVATULUI, NR. 181 – CONSTRUIRE ANEXE
(BUCATARIE + GARAJ)
87. 159/30.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( PREDA LUCICA) – RACARI, STR. REPUBLICII,
NR. 60 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
88. 160/02.10.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA ( DIACONIUC VASILE) – GHIMPATI, STR.
PORUMBEILOR, NR. 361 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA CONTAINER
89. 161/07.10.2020 – MATEI GHEORGHE –
SABIESTI, STR. CARAIMAN, NR. 100 – CONSTRU-
IRE ANEXA (BUCATARIE + BAIE)
90. 162/09.10.2020 – CRISTEA GABRIEL
CIPRIAN – MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 282 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
91. 163/09.10.2020 – CRACIUN ALEXANDRU
COSMIN DANIEL – RACARI, STR. STEJAILOR, NR. 9
– CONSTRUIRE ANEXA SI IMPREJMUIRE
92. 164/09.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( TUDOR STEFAN) – BALANESTI, STR. MIHAI
VITEAZUL, NR. 105 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
93. 165/12.10.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA ( NICOLAE ION CODRUT) – RACARI, STR.
REPUBICII, NR. 80 – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
94. 166/15.10.2020 – RUS CONSTANTIN
DRAGOS – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 165
– CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
95. 167/16.10.2020 – STEFANESCU ADRIAN
– RACARI, STR. 8 MARTIE, NR. 25 – DEMOLARE
LOCUINTA
96. 168/21.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( GHITU VASILE) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU
PETRE MARIAN, NR. 267 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
97. 169/22.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( GHITA GHEORGHE) – COLACU, STR. HELES-
TEULUI, NR. 226 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
98. 170/23.10.2020 – POPA ADRIAN – GHIM-
PATI, LOT 21 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
99. 171/23.10.2020 – PIRVU COSTEL SI NIS-
TOR RALUCA NICOLETA – COLACU, STR. PADURII,
NR. 59 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI
IMPREJMUIRE
100. 172/26.10.2020 – U.A.T ORAS RACARI
– RACARI, GHIMPATI, COLACU, SABIESTI, GHER-
GANI
101. 173/30.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( STOICA DAN) – RACARI, STR. ILFOVAT, NR. 16
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
102. 174/02.11.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA ( NITA NICOLETA) – BALANESTI, STR.
MIHAI VITEAZUL, NR. 46 A – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
103. 175/02.11.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA ( CIUVAT CAMELIA) – RACARI, STR.
MESTECENILOR, NR. 9 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA

104. 176/03.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( PAUN CRISTIAN) – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 98 – BRANSAMENT GAZE 
NATURALE
105. 177/03.11.2020 – DUNE CRISTIAN –
GHIMPATI, STR. EROILOR, NR. 173 – DEMOLARE
LOCUINTA
106. 178/05.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( DOBRE NICOLETA ELENA) – GHIMPATI, STR.
VALEA COLENTINEI, NR. 219 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
107. 179/05.11.2020 – SDEE MUNTENIA
NORD SA ( CHIRILA MARIAN) – COLACU, STR.
FANTANII, NR. 414 A – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOCUINTA
108. 180/12.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( DISPENSAR UMAN )– RACARI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 17 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
109. 181/12.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( PAROHIA STANESTI) – STANESTI, STR. CON-
STANTIN BRANCOVEANU, NR. 5 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
110. 182/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( COSTACHE NICULAE) – GHERGANI, STR.
GARII, NR. 375 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
111. 183/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( MUSTATA ANICA) – SABIESTI, STR. BUCEGI,
NR. 40 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
112. 184/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA (NICULAE MIHAI) – RACARI, STR. BOANGA, NR.
50 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
113. 185/26.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( TANASE MARIUS) – RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 96 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
114. 186/26.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( TPMR SIMULATION) – RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 33 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
115. 187/26.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA (  SANDU ELENA) – BALANESTI, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 32 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
116. 188/02.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( SIMULESCU MARINICA) – GHERGANI, STR.
ION GHICA, NR. 176 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
117. 189/02.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA
SA ( COMAN ION) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR.
122 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
118. 190/03.12.2020 – PARCHETUL DE PE
LANGA TRIBUNALUL DAMBOVITA – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 25 – LUCRARI DE REABILITARE
IMOBIL EXISTENT
119. 191/04.12.2020 – RAVAN DANESH
MIRELA – RACARI, STR. IASOMIEI, NR. 6 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER
120. 192/08.12.2020 – GHITA IOAN – 
BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 30 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
121. 193/08.12.2020 – MANEA DUMITRU –
GHIMPATI, STR. PREOT VASILE STOICESCU, NR.
15 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
122. 194/08.12.2020 – ALONI TANIA DANIELA
– RACARI, STR. ALEEA CU TECARI, NR. 10 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
123. 195/08.12.2020 – BENEVAN MIA TANIA -
RACARI, STR. ALEEA CU TECARI, NR. 8 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE

Lista autoriza]iilor de construire
„Persoana care ştie ce e via]a priveşte dificult\]ile ca pe nişte oportunit\]i.” — Norman Vincent 
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Lecturi de suflet!
Pomul Cr\ciunului

de George Cosbuc

Tu n-ai v\zut p\durea, copile drag al meu,
P\durea iarna doarme, c’a[a vrea Dumnezeu.

{i numai câte-un viscol o bate uneori,
Ea plânge atunci cu hohot, cuprins\ de fiori.

{i tace-apoi [i-adoarme, când viscolele pier,
~n noaptea asta ^ns\, vin ^ngerii din cer.

{i zboar\’ncet de-alungul p\durilor de brad,
{i cânta’ncet; [i mere [i flori din sân le cad.

Iar florile s’anin\ de ramuri pân\ jos
{i-i cântec [i lumina [i-a[a e de frumos!

Iar brazii se de[teapt\, se mir\ asta ce-i,
Se bucura [i cânta c\ ^ngerii [i ei.

Tu n-ai v\zut p\durea, copile drag al meu,
Dar uite ce-]i trimite dintr’^nsa Dumnezeu.

Un ^nger rupse-o creang\ din brazii cu f\clii,
A[a cum au g\sit-o, cu flori [i juc\rii.

Departe ^ntr-un staul e’n fa]a-acum Iisus,
{i ^ngerii, o, câte [i câte i-au adus.

Dar el e bun [i’mparte la to]i câti ^l iubesc,
Tu vino, [i te’nchin\, zi: “Doamne-]i
mul]umesc”.

Era în anul 1876. Doi b\rba]i au lucrat
mult la îmbun\t\]irea telegrafului.
Amândoi au avut idei bune pentru trans-
miterea sunetului. Ceea ce este mai
interesant st\ în faptul c\ amândoi,
Alexander Graham Bell [i Elisha Gray, [i-
au depus ideile la oficiul de brevete în
aceea[i zi de 14 februarie 1876. 

Deoarece Gray era ocupat cu alte lucruri,
[i-a trimis avocatul, ca s\ depun\ 
cererea de inven]ie. Din nefericire, 
acesta a ajuns cu câteva ore mai târziu
decât Bell pentru a înscrie inven]ia.
Acele câteva ore l-au costat pe Gray o
avere.

Ce repede trece timpul, gândesc cei
ocupa]i, iar al]ii, care nu prea au
ocupa]ii, gândesc c\ trece prea încet.
Timpul îns\ î[i urmeaz\ cursul s\u
neînduplecat. Nu ne apar]ine decât clipa

prezent\. Comparativ cu ve[nicia, durata vie]ii noastre pe p\mânt este foarte
scurt\. De aceea s\ nu amân\m spunând c\ avem timp s\ ne împ\c\m cu
Dumnezeu! S\ cuget\m la starea sufletului nostru! Suntem oare preg\ti]i s\
st\m în fa]a lui Dumnezeu?

Clipa prezent\

La un spital de nebuni, un nebun st\tea
pe jos [i asculta ceva cu urechea lipit\
de podea. Trece directorul pe-acolo [i îl
întreaba ce face.
- Liniste! c\ ascult! 
Ca s\ nu-l supere pe nebun se aseaz\
[i el ca nebunul. Dup\ o jumatate de
ora îi spune nebunului c\ nu aude
nimic.
- Pai eu ascult de 5 ani [i nu aud nimic
iar tu vrei într-o jum\tate de ora s\ [i
vezi rezultatul!

****
Recomandare medical\.
O b\bu]\ cade pe sc\ri [i î[i rupe
piciorul. Merge la doctor, opera]ia
reuse[te [i doctorul îi interzice s\ urce
sc\rile timp de patru s\pt\mâni. Dup\
vreo lun\ sun\ b\bu]a disperat\:-
Domnule doctor, acum pot s\ cobor
sc\rile, ca m-am plictisit s\ tot urc [i s\
cobor pe burlan?

****
Noroc de pescar
Un grup de pescari se preg\teau s\
mearg\ la balt\. Unul dintre ei le spune:
- Azi, fiind duminic\, a trebuit s\ dau cu
banul dac\ s\ vin cu voi sau s\ stau cu
nevast\-mea.
- Ai avut noroc ca ti-a picat sa mergi cu
noi.
- A[a e, dar a trebuit s\ dau de [ase ori
cu banul.

S\ mai [i râdem!
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Din registrele
st\rii civile!

Copiii sunt un dar al cerului.

Le dorim bebelu[ilor vo[tri

s\ fie s\n\to[i, tot binele

din lume [i binecuvântarea

lui Dumnezeu!

RACARI
DIMA FAGARAS - 57 ANI
VINATORU IOANA - 86 
ANIDINCA ZOIA - 73 ANI
ANTONESCU TEODOR - 62 ANI
IORDACHE AUREL - 77 ANI
JANGU FRUSINA- 83 ANI
TUDOSE IOANA - 82 ANI
IORDACGE GHEORGHE - 89 ANI
IONITA MARIA - 77 ANI
OPREA ELENA - 71 ANI
RADUCANU MARIA - 69 ANI
PARPALA MIHAIL 67 ANI
DUMITRACHE GHEROGHE-71 ANI

GHERGANI
MATEI RADA - 86 ANI
MIHALACHE PARASCHIVA - 73 ANI
SUTA VASILE - 89 ANI

MAVRODIN 
STOIAN MARIA - 77 ANI
ALEXANDRU GHEORGHE - 72
ANI
ALECU NICULAE - 88 ANI
DAVID GHEORGHE - 76 ANI

GHIMPATI
MARIN MARIN- 82 ANI
MIRCEA ELISABETA - 99 ANI
STOICESCU MARIA - 91 ANI
LEMNARU ALEXANDRA - 83 ANI
PLETEA AUREL - 85 ANI

COLACU
STEFAN ANICA - 82 ANI
STANESCU ION -66 ANI
MIHAI GHEORGHITA - 88 ANI
PAUN SULTANICA- 78 ANI
ALBU ANA - 88 ANI 
RADU ELENA - 86 ANI

SABIESTI
NICULAE DUMITRA - 89 ANI

BALANESTI
VOICU IOANA - 90 ANI

STANESTI
DUMITRACHE IOANA- 83 ANI

CONTESTI
PIRVU MARIN- 79 ANI
DIMA ELISABETA - 85 ANI

TARTASESTI
CONSTANTIN MARIA - 86 ANI

RAZVAD
DUMITRACHE ION - 74 ANI

CIOCANESTI
TUDOR COSTEL - 60 ANI

BUCURESTI
VASILESCU MARIA - 86 ANI
ALEXANDRU VERONA - 62 ANI
DUMITRU MARIA - 87 ANI
BELDIE LUMINITA-DANIELA - 64
ANI
PAUN CONSTANTIN - 86 ANI
TANASE VASILE - 68 ANI
PETCU SMARANDA - 91 ANI

DECESE

C|S|TORIIOfi]er Stare Civil\, 
Bucur Ancu]a

ancuta.bucur@yahoo.com

1. BIVOLARU DIEGO-ALEXANDRU 

2. JOITA DIANA GABRIELA 

3. MIRICA ROSSALINDA-ANDREEA

4. VASILE ANTONIE-VALENTIN - 
inregistrare tardiva

NA{TERI

1. BRAILEANU DRAGOS- IOAN 
cu NEGREA NICOLETA

2. STANESCU BOGDAN-IONUT
cu MIHALCEA ELENA -FLO-
RENTINA

3. SANDU GEORGIAN SOTIR 
cu BOGDANA-ANDREEA

4. ALEXANDRU VASILE 
cu ELENA-AURORA

5. MIHAIU ANDREI-ANTONIO
cu VARARU ROXANA-PETRUTA

6. ALBU EDUARD-NICULAE
cu MIHAI IONELA-BIANCA

7.  VASILESCU MARIUS-
EDUARD cu SUTEL ANDREEA-
FLORENTINA

8. TRANDAFIR CONSTATNIN
cu DESAGA DANA-ADRIANA

9. COSTACHE VASILE
cu COMANCIANU MIHAELA

10. ENACHE MARIUS
cu RADUCANU CRISTINA -
ALEXANDRA

11. CONSTANTIN ANTON-
VIOREL cu ARJOCA LUCIA

12. BRAILEANU EMIL-MIHAI-
RADUCU cu ELASCU
ANDREEA-GABRIELA-DANIELA-
MIHAELA

13. RADU ALEXANDRU-MARI-
AN cu GRIGORE MADALINA-
CATALINA

14. SIRNEA MIHAITA
cu BINDOIU MARIA-CRISTINA

15.  PRISACARIU MARIAN-
GABRIEL cu DOBOSI GEOR-
GIANA- MARGARETA

16. TUDOR ALEXANDRU -
DANEL cu ILIE IULIANA -
CATALINA

17. ICHIM FLORIN
cu GEANTARU MIHAELA -
TATIANA

18. MATEI MARIUS- FLORIN   
cu POPA ELENA - ALEXANDRA

19.  MIHALCEA GABRIEL-
MARIUS cu GHEORGHE
ALEXANDRA- NICOLETA

20.  IONESCU RADUCU -
STELIAN cu BUCUR NELUTA -
ANISOARA

21.  PETRE CATALIN - ALEXAN-
DRU cu PETRE ANA - MARIA

„{i chiar de nu voi fi un far, ci o candel\, ajunge. {i chiar de nu voi fi nici candel\, tot
ajunge, fiindc\ m-am str\duit s\ aprind lumina.” — Nicolae Titulescu

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  18.12.2020  12:44  Page 23



24 nr. 85, 2020

Colectivul redac]ional:

Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar
Prof. Mugurel T\nase, viceprimar

Jr. Ene Octaviana, secretar
Dr. Marioara Carp, colaborator

Prof. Alionte Aurica
Pr. {tefan Vlada, colaborator

Procesare - Tehnoredactare
Ruben Dumitru, IT

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

Tel: 0245/658.611 
Fax: 0245/658.070 

E-mail: contact@primariaracari.ro
Publica]ia  poate fi citit\ 

[i pe portalul 
Prim\riei ora[ului R\cari: 

www.primariaracari.ro

ISSN: 1844-7678

Psalmii 34.1-9
Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;

lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.  S\ mi
se laude sufletul în Domnul! S\ asculte cei
nenoroci]i şi s\ se bucure!  În\l]a]i pe Domnul
împreun\ cu mine! S\ l\ud\m cu to]ii Numele
Lui! 

Eu am c\utat pe Domnul şi mi-a r\spuns:
m-a izb\vit din toate temerile mele.  Când î]i
întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi
nu [i se umple fa]a de ruşine.  Când strig\ un
nenorocit, Domnul aude şi-l scap\ din toate

necazurile lui. 
Îngerul Domnului t\b\r\şte în jurul celor ce

se tem de El şi-i scap\ din primejdie.  Gusta]i
şi vede]i ce bun este Domnul! Ferice de omul
care se încrede în El!  Teme]i-v\ de Domnul
voi, sfin]ii Lui, c\ci de nimic nu duc lips\ cei ce
se tem de El! 

Puii de leu duc lips\ şi li-i foame, dar cei ce
caut\ pe Domnul nu duc lips\ de niciun bine.
Veni]i, fiilor, şi asculta]i-m\, c\ci v\ voi înv\]a
frica de Domnul!  Cine este omul care doreşte
via]a şi vrea s\ aib\ parte de zile fericite? 

Fereşte-]i limba de r\u şi buzele de cuvinte
înşel\toare!  Dep\rteaz\-te de r\u şi f\ binele;
caut\ pacea şi alearg\ dup\ ea!  Ochii
Domnului sunt peste cei f\r\ prihan\ şi ure-
chile Lui iau aminte la strig\tele lor.

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

IGSU a lansat o nou\ campanie
na]ional\ prin care î[i propune 
con[tientizarea adul]ilor asupra impor-
tan]ei supravegherii copiilor [i a
respect\rii regulilor de siguran]\ în
locuin]e. 
www.facebook.com/igsu.situatiideurgenta/

Ai grij\ de copilul t\u!
Cei mici sunt 

deseori victime ale 
accidentelor casnice.
Supravegheaz\-i în 

permanen]\!

GHID STARE DE ALERTĂ
Purtarea m\[tii de protec]ie devine obligatorie
în toat\ ]ara, pentru toate persoanele care au
împlinit vârsta de 5 ani, în toate spa]iile 
publice deschise [i închise, astfel încât s\
acopere nasul [i gura (indiferent de valoarea
ratei de inciden]\ cumulat\ a cazurilor din
ultimele 14 zile).

Circula]ia persoanelor este interzis\ între orele
23.00 – 05.00 în afara locuin]ei/gospod\riei. 
Pot exista excep]ii, în baza unei declara]ii pe
proprie r\spundere:
– Deplasarea în interes profesional (de servi-
ciu)
– Deplasarea pentru asisten]\ medical\ [i
pentru achizi]ionarea de medicamente
– Deplasarea în afara localit\]ilor a per-
soanelor care sunt în tranzit sau efectueaz\
c\l\torii al c\ror interval orar se suprapune cu
perioada interdic]iei cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace
de transport de persoane [i care pot fi
dovedite prin bilet sau orice alt\ modalitate de
achitare a c\l\toriei
– Deplasarea din motive justificate, precum
îngrijirea/înso]irea copilului, asisten]a 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu 
dizabilit\]i ori deces al unui membru de 
familie.
Suspendarea activit\]ii pie]elor agroalimentare
în spa]ii închise, târgurilor, bâlciurilor, pie]elor
mixte [i volante [i a talciocurilor. Se permite
activitatea pie]elor agroalimentare ce pot fi
organizate în zone publice deschise, cu
respectarea normelor de protec]ie sanitar\.
{colile [i gr\dini]ele trec doar la cursuri online.
În toate localit\]ile, activit\]ile didactice care
impun prezen]a fizic\ a antepre[colarilor,
pre[colarilor [i elevilor în unit\]ile de
înv\]\mânt se vor desf\[ura în sistem online.
Operatorii economici trebuie s\-[i organizeze [i
desf\[oare activitatea între orele 05.00 –
21.00. M\sura se aplic\ celor care desf\[oar\
activit\]i de comer]/prest\ri de servicii în spa]ii
închise [i/sau deschise, publice [i/sau private.
Excep]ie vor face cei care fac livr\ri la 
domiciliu, farmaciile [i benzin\riile.
Interzicerea desf\[ur\rii de petreceri sau
reuniuni cu prilejul unor s\rb\tori, anivers\ri,
în spa]ii închise [i/sau deschise, publice [i/sau
private.

„Întreaga în]elepciune uman\ se rezum\ la dou\ cuvinte: a[teptare [i speran]\.” 
— Alexandre Dumas
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