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Centrul de vaccinare 
de la Sala de festivit\]i - 

opera]ional pentru vaccinare!

Cum am putea
scăpa de 

pandemie?

COVID a schimbat stilul de via]\
aproape al fiec\ruia dintre noi din martie,
anul trecut, când carantina, izolarea,
masca, limitele de serviciu, distan]area
social\, [i multe alte asemenea m\suri au
început.

În toat\ aceast\ perioad\, din p\cate,
a luat amploare şi num\rul mare de teorii

conspira]ioniste nocive [i în[el\toare,
provocate de pandemia de COVID-19. 
Ele pot fi greu de recunoscut [i de multe
ori nu [tim cum este mai bine s\
reac]ion\m când intr\m în contact cu ele. 

Trebuie s\ ştim c\ primul pas pentru 
stoparea teoriilor conspira]iei este s\ [tim
c\ exist\. 

“Tragedia vie]ii este ca ^mb\trânim prea devreme [i devenim
^n]elep]i prea târziu.”  – Benjamin Franklin

(urmare ^n pagina a 2-a)

Cine? ce? unde?
când?
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Cum am putea scăpa de 
pandemie?

Dup\ ce am observat cu durere
atâtea cazuri în ultimul an, chiar ^n
ultimele s\pt\mâni, îndr\znesc s\
adresez, cu toat\ seriozitatea [i cu toat\
iubirea, ca unul care m\ intereseaz\
bun\starea dumneavoastr\ fizic\,
urm\torul apel, sincer, st\ruitor [i
c\lduros pentru cei care aduc descura-
jare în rândul multora   dintre    dum-
neavoastr\:
- Nu mai t\g\dui]i existen]a pandemiei
Covid 19!
- Nu mai sus]ine]i c\ nu este mare lucru,
c\ e ca o r\ceal\ obi[nuit\!
- Nu mai refuza]i s\ respecta]i regulile de
igien\ [i prevenire a infect\rii cu acest
virus, decise de autorit\]ile sanitare!
- Pentru spa]iile publice respecta]i 
regulile cerute: m\surarea la intrare a
temperaturii corpului fiec\ruia dintre
dumneavoastr\; exist\ dezinfectant la
dispozi]ia tuturor, la intrare [i la ie[ire;
purtarea de masc\; p\strarea distan]ei
de siguran]\.
- Nu mai încerca]i s\ convinge]i pe
nimeni c\ astfel de m\suri sunt inutile [i
ineficiente  sau chiar periculoase. O
masc\ nu cost\ mult [i e cel mai bun
mijloc de prevenire a infect\rii.
- Nu v\ mai sup\ra]i când cineva v\
atrage aten]ia asupra acestor precau]ii!
- Nu mai posta]i pe facebook p\reri 
aberante în acest context [i nu mai 
distribui]i minciunile pe care le lanseaz\
unii oameni iresponsabili!
- Nu mai încerca]i s\ sus]ine]i c\ aceia
care au murit r\pu[i de pandemie, au
murit de altceva!
Fric\? S\ fim serio[i! Evitarea sinuciderii
nu este fric\, este pruden]\, este
responsabilitate, este în]elepciune.

În aceast\ perioad\, şi nu numai,
este bine s\ promov\m un stil de via]\
s\n\tos, care are în vedere faptul c\
toate dimensiunile fiin]ei umane sunt
interconectate.

Suma obiceiurilor noastre se reflect\
în starea s\n\t\]ii pe care o avem.
Starea de spirit este tot rezultatul propri-
ului stil de via]\. Atât s\n\tatea fizic\,
cât şi cea psihic\ depind, în mare
m\sur\, de obiceiurile zilnice pe care le
avem şi de modul în care tr\im..
Conteaz\ ce mânc\m [i dac\ facem
mişcare. Şi calitatea rela]iilor noastre
sociale contribuie la starea de bine. Alt
factor care contribuie la o via]\ frumoas\
şi s\n\toas\ este educa]ia. Prin auto-
educare ne putem îmbun\t\]i via]a.

Personal sus]in toate aceste practici
care au rolul de a men]ine un sistem
imunitar s\n\tos [i care sunt cu atât mai
necesare în pandemie.

Îns\, pentru a preveni infectarea cu
COVID-19, este bine s\ ne protej\m,
atât pe noi, cât [i pe ceilal]i, informându-
ne [i luând m\surile necesare. Trebuie s\
urm\m sfaturile autorit\]ilor locale din
domeniul s\n\t\]ii. Eu le-aş numi reguli
de bun sim], precum sp\latul des pe
mâini folosind ap\ [i s\pun sau solu]ie
alcoolic\ de cur\]at pe mâini; s\ ne
acoperim gura [i nasul cu o masc\ 
medical\; s\ evit\m contactul cu 
persoanele ce prezint\ febr\ [i tu[esc
sau str\nut\, precum [i s\ mergem la
medic dac\ avem febr\, tu[im sau avem 
dificult\]i la respira]ie.

Natural, omenirea a aşteptat 
produc]ia unui vaccin sigur [i eficient, nu
a oric\rui vaccin. Ce se în]elege prin
asta? Un vaccin sigur înseamn\ c\ nicio
boal\ pentru care persoana se vac-
cineaz\ (în acest caz COVID) nu este
provocat\ de vaccin [i nici c\ aceasta ar
putea declan[a efecte secundare (cum
ar fi crize, reac]ii severe alergice).
‘Eficient’ înseamn\ c\ vaccinul trebuie
chiar s\ protejeze împotriva COVID  sau,
cel pu]in, împotriva consecin]elor acestu-
ia. Cu alte cuvinte, un vaccin ar trebui s\
previn\ o infec]ie viral\ de la bun
început, dar, dac\ infec]ia se produce
totu[i, vaccinul o va împiedica s\ devin\
sever\. În majoritatea testelor, oamenii
de [tiin]\ au testat şi  monitorizat zeci de
mii de persoane şi au stabilit c\ 
vaccinurile sunt atât sigure, cât [i 
eficiente.

Boala e foarte ascuns\, se ascunde
în team\. Nu vede]i ce team\ avem
acum? Pân\ acum ne-a fost team\ de
virus, acum ne e team\ de vaccin. De
ce? Pentru c\ înc\ persist\ în noi
aceast\ cavalcad\ de ştiri, prea multe
ştiri şi prea pu]in\ cunoaştere.

Eu, personal, v\ încurajez s\ lua]i
parte la imunizarea/vaccinarea 
responsabil\ prin participarea la 
programele de imunizare preventiv\ [i
protectiv\. Pre]uiesc s\n\tatea [i 
siguran]a fiec\ruia!

Nu m\ substitui nicicum con[tiin]ei
vreunuia dintre dumneavoastr\ - trebuie
acceptate alegerile individuale. Acestea
sunt exercitate de fiecare dintre dum-

neavoastr\, iar alegerea de a nu fi imu-
nizat este un drept al fiec\ruia. Trebuie
s\ ştim c\ vaccinarea în România [i în
celelalte state din Uniunea European\
este voluntar\ [i gratuit\.

Pentru cei care doresc s\ se vac-
cineze trebuie s\ ştie c\ s-au f\cut, a[a
cum spuneam, eforturi pentru identifi-
carea unei abord\ri sigure, bazate pe
dovezi, în tratarea Covid-19. În plus, [i
într-un timp record, au fost produse 
vaccinuri care sunt acum utilizate pentru
a contribui la ]inerea sub control a 
pandemiei.

Observând amploarea global\ a 
pandemiei, decesele, dizabilit\]ile [i
efectele pe termen lung, care afecteaz\
toate categoriile de vârst\, îi încurajez pe
to]i locuitorii oraşului nostru s\ ia în 
considerare vaccinarea responsabil\,
promovarea [i facilitarea dezvolt\rii a
ceea ce în mod curent numim „imunizare
colectiv\”. 

Speran]a

Cum mângâie dulce, alin\ uşor
Speran]a pe to]i muritorii!
Triste]e, durere şi lacrimi, amor
Azilul îşi afl\ în sânu-i de dor
Şi pier, cum de boare pier norii.

Precum c\l\torul, prin mun]i r\t\cind,
Prin umbra p\durii cei dese,
La slaba lumin\ ce-o vede lucind
Alearg\ purtat ca de vânt
Din noaptea p\durii de iese:

Aşa şi speran]a - c-un licur uşor,
Cu slaba-i lumin\ p\lind\ -
Anim\-nc-o dat\ tremândul picior,
De uit\ de sarcini, de uit\ de nori,
Şi unde o vede s-avânt\.

(Mihai Eminescu)

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

Al dumneavoastr\,

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

“Încredin]eaz\-]i soarta în mâna
Domnului, încrede-te în El şi El va
lucra!”   Psalmii 37.5
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Cine? ce? unde? când?
A fost finalizat\ etapa de depunere a ofertelor de execu]ie  lucr\ri la Gr\dini]a R\cari. 

~n prezent, proiectul se afl\ ^n faza de evaluare [i desemnare câ[tig\tor.

Se afl\ ^n derulare procedura de predare c\tre ANL a documenta]iei

tehnice pentru construirea a 40 de locuin]e tip ANL de c\tre 

Agen]ia Na]ional\ pentru Locuin]e.

Se afla ^n derulare
procedura de
depunere oferte
lucr\ri pentru 
reabilitarea blocurilor
A, B [i C.

A fost finalizata procedura de depunere oferte publice,
proiectare [i executare canalizare Colacu, S\bie[ti,
B\l\ne[ti [i Ghimpa]i. ~n prezent, se afl\ ^n evaluare
desemnare câ[tig\tor.

A fost finalizat\ procedura de achizi]ie public\ pentru
realizarea proiectului tehnic. Urmeaz\ procedura de
lucr\ri.

Se lucreaz\... Alei pietonale ^n R\cari
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Regulile pentru tranzac]iile
cu terenuri agricole au fost
stabilite ini]ial prin Legea nr.
175/2020 pentru modificarea
[i completarea Legii nr.
17/2014 (privind unele m\suri
de reglementare a vânz\rii-
cump\r\rii terenurilor agricole
situate în extravilan [i de 
modificare a Legii nr.
268/2001 privind privatizarea
societ\]ilor comerciale ce
de]in în administrare terenuri
proprietate public\ [i privat\ a
statului cu destina]ie agricol\
[i înfiin]area Agen]iei
Domeniilor Statului), prorogat\
la aplicare pân\ în 1 februarie.

Aceasta a fost completat\
cu Normele metodologice
privind exercitarea de c\tre
Ministerul Agriculturii [i
Dezvolt\rii Rurale a atribu]iilor
ce îi revin pentru aplicarea
titlului I din Legea nr. 17/2014
(privind unele m\suri de 
reglementare a vânz\rii
terenurilor agricole situate în
extravilan [i de modificare a
Legii nr. 268/2001 privind pri-
vatizarea societ\]ilor ce de]in
în administrare terenuri 
proprietate public\ [i privat\ a
statului cu destina]ie agricol\
[i înfiin]area Agen]iei
Domeniilor Statului, din
26.10.2020), publicate în
Monitorul Oficial, Partea I nr.
127 din 8 februarie 2021.

Cele mai mari modific\ri
se refer\ la drepturile de
preem]iune asupra terenului
agricol extravilan scos la vân-
zare [i la utilizarea ulterioar\ a
acestuia.
Care este procedura 
pentru vânzarea
terenurilor agricole aflate
în extravilan:

Persoana care vrea s\
vând\ un teren agricol extravi-
lan înregistreaz\, la prim\ria
pe raza administrativ\ a c\reia

se afl\ terenul, o cerere prin
care solicit\ afi[area ofertei de
vânzare a suprafe]ei, pentru
în[tiin]area preemptorilor.

Cererea este înso]it\ de
oferta de vânzare a terenului
agricol [i de urm\toarele 
documente doveditoare:

A) o fotocopie a BI/CI al/a
vânz\torului persoan\ fizic\
sau o copie a pa[aportului
pentru vânz\torul persoan\
fizic\ cu domiciliul în
str\in\tate;

B) o fotocopie certificat\ pen-
tru conformitate de c\tre
func]ionarii prim\riei a actului
de proprietate asupra terenu-
lui ce face obiectul ofertei de
vânzare (dup\ caz: contract de
vânzare-cump\rare, contract
de dona]ie, sentin]\/decizie
civil\ definitiv\ [i irevocabil\,
titlu de proprietate, certificat
de mo[tenitor, contract de
schimb, act de lichidare a pat-
rimoniului sau orice alt docu-
ment prev\zut de lege care
atest\ dobândirea dreptului de
proprietate);

C) extras de carte funciar\
pentru informare, eliberat cu
cel mult 30 de zile înainte de
afi[area ofertei, înso]it de
extrasul de plan cadastral, în
condi]iile în care terenul supus
vânz\rii este înscris în sistemul
integrat de cadastru [i carte
funciar\.

D) o fotocopie a certificatului
constatator de la registrul
comer]ului sau a actului în
baza c\ruia î[i desf\[oar\
activitatea, în cazul vânz\toru-
lui persoan\ juridic\;

E) în caz de reprezentare,
procura notarial\, în fotocopie
certificat\ pentru conformitate
de c\tre func]ionarii prim\riei,
respectiv delega]ia, hot\rârea
adun\rii generale a asocia]ilor,
decizia asociatului unic,
decizia reprezentantului formei
asociative, dup\ caz, în origi-
nal, precum [i o fotocopie a
BI/CI/pa[aportului al/a 
împuternicitului persoan\
fizic\;
F) hot\rârea adun\rii generale
a asocia]ilor, decizia asociatu-
lui unic, decizia reprezentantu-
lui formei asociative, dup\
caz, în original, din care s\

rezulte acordul cu privire la
vânzarea bunului aflat în pro-
prietatea societ\]ii, în cazul
vânz\torului persoan\ juridic\;

G) certificat de atestare fiscal\
emis de c\tre prim\rie;
H) alte documente dovedi-
toare, dup\ caz.

În termen de 5 zile lucr\toare
de la data înregistr\rii cererii,
prim\ria va afi[a, timp de 45
de zile lucr\toare, oferta de
vânzare la sediul s\u [i, dup\
caz, pe pagina de internet a
acesteia.

Prim\ria are obliga]ia s\
transmit\  structurii din cadrul
aparatului central al
Ministerului Agriculturii [i
Dezvolt\rii Rurale, respectiv
direc]iilor pentru agricultur\
jude]ene sau a municipiului
Bucure[ti, dup\ caz, precum
[i Agen]iei Domeniilor Statului,
un dosar care s\ cuprind\
lista  preemptorilor, copiile
cererii de afi[are a ofertei de
vânzare [i ale documentelor
doveditoare, procesul-verbal
de afi[are a ofertei, în termen
de 5 zile lucr\toare de la data
înregistr\rii documenta]iei.

În termen de 10 zile
lucr\toare de la data
înregistr\rii cererii, prim\ria
trebuie s\ notifice titularii
dreptului de preemp]iune, la
domiciliul, re[edin]\ sau, dup\
caz, sediul acestora, privind 
înregistrarea ofertei de 
vânzare. Notificarea se trans-
mite prin po[t\ [i/sau prin
po[ta electronic\, cu 
confirmare de primire.

Dac\ titularii dreptului de
preemp]iune nu pot fi 
contacta]i, notificarea se va
face prin afi[area la sediul
prim\riei sau pe site-ul
prim\riei.

În cazul în care suprafa]a
de teren care face obiectul
inten]iei de vânzare se afl\ la
limita a dou\ teritorii 
administrative, prim\ria va
în[tiin]a autoritatea public\
local\ cu care aceasta se
învecineaz\, care la rândul ei
va notifica titularii drepturilor
de preemp]iune.

Dreptul de preemp]iune
asupra terenurilor agri-
cole – cine trebuie
în[tiin]at despre vânzare:

Vânzarea terenurilor agri-
cole extravilane se face cu
respectarea condi]iilor
prev\zute de Legea nr.
287/2009 privind Codul civil,
republicat\, cu modific\rile
ulterioare, [i a dreptului de
preemp]iune, la pre] [i în
condi]ii egale, în urm\toarea
ordine:

A) preemptori de rang I:
coproprietarii, rudele de gradul
I, so]ii, rudele [i afinii pân\ la
gradul al treilea inclusiv;

B) preemptori de rang II: pro-
prietarii investi]iilor agricole
pentru culturile de pomi, 
vi]\-de-vie, hamei, iriga]ii
exclusiv private [i/sau
arenda[ii. În cazul în care pe
terenurile supuse vânz\rii se
afl\ investi]ii agricole pentru
culturile de pomi, vi]\- de-vie,
hamei [i pentru iriga]ii, priori-
tate la cump\rarea acestor
terenuri au proprietarii acestor
investi]ii;

C) preemptori de rang III: 
proprietarii [i/sau arenda[ii
terenurilor agricole vecine cu
terenul supus vânz\rii;

D) preemptori de rang IV:
tinerii fermieri;

E) preemptori de rang V:
Academia de [tiin]e Agricole [i
Silvice «Gheorghe Ionescu-
{i[e[ti» [i unit\]ile de 
cercetare- dezvoltare din
domeniile agriculturii, silvicul-
turii [i industriei alimentare,
organizate [i reglementate prin
Legea nr. 45/2009 privind
organizarea [i func]ionarea
Academiei de [tiin]e Agricole
[i Silvice «Gheorghe Ionescu-
{i[e[ti» [i a sistemului de
cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silvicul-
turii [i industriei alimentare,
cu modific\rile [i complet\rile
ulterioare, precum [i
institu]iile de înv\]\mânt cu
profil agricol, în scopul
cump\r\rii terenurilor agricole
situate în extravilan cu desti-
na]ia strict necesar\ cercet\rii
agricole, aflate în vecin\tatea
loturilor existente în patrimoni-
ul acestora;

F) preemptori de rang VI: per-
soane fizice cu domiciliul/
re[edin]a situat/situat\ în
unit\]ile administrativ- teritori-
ale unde este amplasat
terenul sau în unit\]ile 
administrativ-teritoriale vecine;

G) preemptori de rang VII:
statul român, prin Agen]ia
Domeniilor Statului.

În vederea exercit\rii
dreptului de preemp]iune 
pentru cump\rarea terenurilor
agricole situate în extravilan,
preemptorii de rang I – copro-
prietari, rudele de gradul I,
so]ii, rudele [i afinii pân\ la
gradul al treilea inclusiv –
depun comunicarea de
acceptare a ofertei de 
vânzare, înso]it\ de
urm\toarele documente:

A) o fotocopie a BI/CI/pa[apor-
tului persoanei fizice, iar în caz
de reprezentare se prezint\ [i
procur\ notarial\, în fotocopie,
certificat\ pentru conformitate
de c\tre func]ionarii prim\riei;

B) o fotocopie a certificatului
constatator de la registrul
comer]ului sau a actului în
baza c\ruia î[i desf\[oar\
activitatea, în cazul persoanei
juridice;

C) în caz de reprezentare a
persoanei juridice se depune
delega]ia, hot\rârea adun\rii
generale a asocia]ilor, decizia
asociatului unic, decizia
reprezentantului formei 
asociative, dup\ caz, în 
original, precum [i o fotocopie
a BI/CI/pa[aportului al/a
împuternicitului persoan\
fizic\;

D) o fotocopie a documentelor
justificative care atest\ 
calitatea de preemptor [i
încadrarea în una dintre 
categoriile: coproprietarii,
rudele de gradul I, so]ii, rudele
[i afinii pân\ la gradul al
treilea inclusiv;

E) acte de proprietate;
F) acte de stare civil\;
G) alte documente dovedi-
toare, dup\ caz.

Procedura de vânzare a terenurilor agricole aflate în 
extravilan a fost modificat\ [i reglementat\ prin publicarea

normelor metodologice la legea 175/2020.
Acestea sunt în vigoare din 8 februarie 2021

SECRETAR GENERAL, 
jr. Octaviana Ene 

octaviana_ene@yahoo.com

(urmare ^n pagina a 5-a)
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În vederea exercit\rii dreptului de
preemp]iune pentru cump\rarea
terenurilor agricole situate în extravi-
lan, preemptorii de rang II – propri-
etarii investi]iilor agricole pentru 
culturile de pomi, vi]\-de-vie, hamei,
iriga]ii exclusiv private [i/sau
arenda[ii – depun comunicarea de
acceptare a ofertei de vânzare,
înso]it\ de urm\toarele documente:

A) o fotocopie a BI/CI/pa[aportului
pentru preemptorul persoan\ fizic\;
B) o fotocopie a certificatului 
constatator de la registrul comer]ului
sau a actului în baza c\ruia î[i
desf\[oar\ activitatea, în cazul 
preemptorului persoan\ juridic\;
C) în caz de reprezentare, procura
notarial\, în fotocopie certificat\ 
pentru conformitate de c\tre
func]ionarii prim\riei, respectiv 
delega]ia, hot\rârea adun\rii 
generale a asocia]ilor, decizia 
asociatului unic, decizia reprezentan-
tului formei asociative, dup\ caz, în
original, precum [i o fotocopie a BI/CI
al/a împuternicitului persoan\ fizic\
sau o fotocopie a pa[aportului pentru
împuternicitul persoan\ fizic\ cu
domiciliul în str\in\tate;

D) adeverin]\ emis\ de
serviciul/direc]ia de eviden]\ a 
persoanelor din care s\ rezulte data
înregistr\rii domiciliului/re[edin]ei;

E) hot\rârea adun\rii generale a 
asocia]ilor, decizia asociatului unic,
decizia reprezentantului formei 
asociative, dup\ caz, în original, din
care s\ rezulte acordul cu privire la
cump\rarea terenului pe care se afl\
investi]iile agricole pentru culturile de
pomi, vi]\-de-vie, hamei, iriga]ii
exclusiv private;

F) documente justificative pentru
atestarea propriet\]ii asupra
investi]iilor agricole pentru culturile
de pomi, vi]\-de-vie, hamei, iriga]ii
exclusiv private; înregistrarea activelor
în proprietatea preemptorului situate
pe terenurile ce fac obiectul vânz\rii;

G) contract de arend\, în fotocopie,
certificat pentru conformitate de
c\tre func]ionarii prim\riei, încheiat [i
înregistrat cu cel pu]in un an înainte
de data afi[\rii ofertei de vânzare la
sediul prim\riei, aflat în perioada de
valabilitate;

H) în cazul arenda[ilor persoane
juridice, hot\rârea adun\rii generale
a asocia]ilor, decizia asociatului unic,
decizia reprezentantului formei aso-
ciative, dup\ caz, în original, din care
s\ rezulte exercitarea controlului 
societ\]ii care are calitatea de 
preemptor arend\, cu indicarea 
persoanelor desemnate, înso]it\ de
dovad\ sediului social/secundar 
situat pe teritoriul na]ional stabilit pe
o perioad\ de 5 ani anterior 
înregistr\rii ofertei de vânzare;

I) alte documente doveditoare, dup\
caz.

Procedura pentru arenda[i. Cum
pot cump\ra terenul agricol pe
care îl lucreaz\:

Dac\ dore[te s\ cumpere terenul
agricol în extravilan pe care îl
lucreaz\, arenda[ul trebuie s\ aib\
contract de arendare valabil încheiat
[i înregistrat potrivit legii, cu cel pu]in
un an înainte de data afi[\rii ofertei
de vânzare la sediul prim\riei.

De asemenea, trebuie îndeplinite
urm\toarele condi]ii:

A) arenda[i persoane fizice: s\ fac\
dovada domiciliului/re[edin]ei
situat/situate pe teritoriul na]ional pe
o perioad\ de 5 ani anterior 
înregistr\rii ofertei de vânzare a
terenurilor agricole situate în 
extravilan;

B) arenda[i persoane juridice [i 
asocia]ii, persoane fizice: s\ fac\
dovada domiciliului/re[edin]ei
situat/situate pe teritoriul na]ional pe
o perioad\ de 5 ani anterior 
înregistr\rii ofertei de vânzare a
terenurilor agricole situate în 
extravilan.

În vederea exercit\rii dreptului de
preemp]iune pentru cump\rarea
terenurilor agricole situate în extravi-
lan, preemptorii de rang III – propri-
etarii [i/sau arenda[ii terenurilor 
agricole vecine cu terenul supus
vânz\rii – trebuie s\ îndeplineasc\
urm\toarele condi]ii:

A) s\ de]in\ calitatea de arend\ în
temeiul unui contract de arendare
valabil încheiat [i înregistrat potrivit
dispozi]iilor legale cu cel pu]in un an
înainte de data afi[\rii ofertei de 
vânzare la sediul prim\riei;

B) s\ prezinte dovada domiciliului/
re[edin]ei situat/situate pe teritoriul
na]ional stabilit/stabilite pe o
perioad\ de 5 ani anterior înregistr\rii
ofertei de vânzare a terenurilor agri-
cole situate în extravilan;

C) s\ prezinte dovada domiciliului/
re[edin]ei situat/situate pe teritoriul
na]ional stabilit/stabilite pe o
perioad\ de 5 ani anterior înregistr\rii
ofertei de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan, în cazul
asocia]ilor persoanei fizice din 
structura ac]ionariatului persoanei
juridice care are calitatea de 
preemptor arenda[;

D) în cazul arenda[ilor persoane
juridice cu ac]ionariat alt\ persoan\
juridic\, ac]ionarii care de]in controlul
societ\]ii s\ fac\ dovad\ c\ sediul
social sau secundar este situat pe
teritoriul na]ional [i este stabilit pe o
perioad\ de 5 ani anterior înregistr\rii
ofertei de vânzare a terenurilor 
agricole situate în extravilan;

Tinerii fermieri: cum pot
cump\ra terenurile agricole:

În ceea ce prive[te tinerii 
fermieri, prioritate la cump\rarea
unui teren agricol extravilan scos la
vânzare are cel care desf\[oar\

activit\]i în zootehnie, cu respectarea
condi]iei privind domiciliul/re[edin]\
stabilit/stabilit\ pe teritoriul na]ional
pe o perioad\ de cel pu]in un an
anterior înregistr\rii ofertei de vânzare
a terenurilor agricole situate în
extravilan.

Este considerat tân\r fermier 
persoana cu vârsta de pân\ la 40 de
ani, care inten]ioneaz\ s\ desf\[oare
sau desf\[oar\ activit\]i agricole.

În vederea exercit\rii dreptului de
preemp]iune pentru cump\rarea
terenurilor agricole situate în 
extravilan, preemptorii de rang IV –
tinerii fermieri – trebuie s\ îndeplin-
easc\ urm\toarele condi]ii:

A) s\ aib\ vârsta de pân\ la 40 de
ani, neîmplini]i la data înregistr\rii
comunic\rii de acceptare, care
desf\[oar\ activit\]i agricole, cu
domiciliul/re[edin]a stabilit/stabilit\
pe teritoriul na]ional pe o perioad\
de cel pu]in un an anterior
înregistr\rii ofertei de vânzare;

B) reprezentantul persoanei fizice
autorizate, potrivit Ordonan]ei de
urgen]\ a Guvernului 44/2008 privind
desf\[urarea activit\]ilor economice
de c\tre persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale [i 
întreprinderile familiale, aprobat\ cu
modific\ri [i complet\ri prin Legea nr.
182/2016, s\ aib\ vârsta de pân\ la
40 de ani, neîmplini]i la data 
înregistr\rii ofertei de cump\rare;
C) s\ desf\[oare activit\]i agricole în
cadrul unei ferme/exploata]ii agricole,
în care se instaleaz\ ca [ef de
exploata]ie.

Comunicarea prev\zut\ va fi
înso]it\ de urm\toarele documente
care certific\ calitatea de preemptor
pentru tân\rul fermier persoan\
fizic\/persoan\ fizic\ autorizat\
potrivit Ordonan]ei de urgen]\ a
Guvernului nr. 44/2008, aprobat\ cu
modific\ri [i complet\ri prin Legea nr.
182/2016:
A) o fotocopie a actului de identitate:
BI/CI/pa[aport al/a persoanei fizice;

B) adeverin]\ emis\ de
serviciul/direc]ia de eviden]\ a 
persoanelor din care s\ rezulte data
înregistr\rii domiciliului/re[edin]ei pe
teritoriul na]ional;

C) în caz de reprezentare, procura
notarial\, în fotocopie certificat\ 
pentru conformitate de c\tre
func]ionarii prim\riei, precum [i o
fotocopie a BI/CI/pa[aportului al/a
împuternicitului persoan\ fizic\; 
delega]ia, hot\rârea adun\rii 
generale a asocia]ilor, decizia aso-
ciatului unic, decizia reprezentantului
formei asociative, dup\ caz, în origi-
nal, precum [i o fotocopie a
BI/CI/pa[aportului al/a împuternicitu-
lui persoan\ fizic\;

D) o fotocopie, certificat\ pentru 
conformitate de c\tre func]ionarii
prim\riei, a diplomei de studii de 
profil (diplome, certificate, adeverin]e
de studii în domeniul agricol, agroali-
mentar, veterinar, economie agrar\,

mecanic\ agricol\, inginerie 
economic\ în agricultur\ [i dezvoltare
rural\, diplome de absolvire studii
postliceale [i liceale în domeniul 
agricol, agroalimentar, veterinar,
economie agricol\, mecanic\ 
agricol\, diplom\ de absolvire a [colii
profesionale sau diplom\/certificat de
calificare ce atest\ formarea 
profesional\/certificat de competen]e
emis de un centru de evaluare [i 
certificare a competen]elor  profe-
sionale ob]inute pe alte c\i decât
cele formale, care trebuie de 
asemenea s\ fie autorizat de
Autoritatea Na]ional\ pentru
Calific\ri, sau certificat de absolvire a
cursului de calificare emis de Agen]ia
Na]ional\ de Consultan]\ Agricol\, ce
confer\ un nivel minim de calificare
în domeniul agricol, agroalimentar,
veterinar, economie agrar\, mecanic\
agricol\);

E) o fotocopie, certificat\ pentru 
conformitate de c\tre func]ionarii
prim\riei, a actului prin care se face
dovada înregistr\rii la prim\rie a 
fermei/exploata]iei agricole;

F) o fotocopie a certificatului 
constatator de la registrul comer]ului
sau a actului în baza c\ruia î[i
desf\[oar\ activitatea [i certificatul
de înregistrare a persoanei fizice
autorizate;

G) alte documente doveditoare, dup\
caz.

Vânzarea terenurilor agricole în
extravilan c\tre vecini:

În cazul vecinilor, prioritatea la
cump\rarea terenurilor agricole 
situate în extravilan este dup\ cum
urmeaz\:

A) proprietarul de teren agricol vecin
care are hotarul comun cu latura cea
mai mare a terenului ce face obiectul
ofertei de vânzare;

B) dac\ terenul are dou\ laturi mari
ori toate laturile egale, prioritate la
cump\rare are proprietarul de teren
agricol vecin, tân\r fermier, care are
domiciliul/re[edin]a situat/situat\ pe
teritoriul na]ional pe o perioad\ de
cel pu]in un an anterior înregistr\rii
ofertei de vânzare a terenurilor agri-
cole situate în extravilan;

C) proprietarii de teren agricol vecin
care au hotarul comun cu terenul ce
face obiectul ofertei de vânzare, în
ordinea descresc\toare a lungimii
hotarului comun cu terenul în cauz\;

D) în cazul în care latura mare sau
una dintre laturile egale ale terenului
ce face obiectul ofertei de vânzare
are hotarul comun cu un teren situat
pe raza altei unit\]i administrativ-teri-
toriale, prioritate la cump\rarea
terenului are proprietarul de teren
agricol vecin cu domiciliul/re[edin]a
în raza unit\]ii administrativ-teritoriale
unde este amplasat terenul.

(urmare din pagina 4)

(Continuare ^n num\rul viitor)
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ŞEDIN}A ORDINAR| DIN
DATA DE 12.02.2021

În data de 12.02.2021, 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 14 consilieri şi doi delega]i
s\teşti.

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

1. Informare privind activitatea desf\şurat\
de c\tre Poli]ia oraşului R\cari pe anul
2020 şi obiective pentru anul 2021.
Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului
inspector Adrian Grigorescu - şef al Poli]iei
R\cari, care prezint\ o scurt\ informare
privind activitatea desf\şurat\ de c\tre
Poli]ia oraşului R\cari pe anul 2020, 
precum şi obiectivele pentru anul 2021. Au
urmat întreb\ri adresate de c\tre domnul
primar privind m\surile luate de c\tre Poli]ia
R\cari, pentru asigurarea unui climat de
securitate în oraşul R\cari. 
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea
inventarului bunurilor mobile şi imobile pro-
prietatea unit\]ii administrativ teritoriale, la
sfârşitul anului 2020. Doamna preşedinte
da cuvântul doamnei Samoiu Daniela Elena
- preşedinte al comisiei de inventariere care
prezint\ raportul comisiei de inventariere la
31.12.2020. Comisia de specialitate acord\
aviz favorabil. Se supune la vot Proiectul de
hot\râre, care este aprobat în unanimitate
de cei prezen]i.
3. Proiect de hot\râre privind aprobarea
contractului de prest\ri servicii - asisten]a
juridic\, încheiat între UAT Oraşul R\cari şi
SPCA Cioaca & Asocia]ii. Doamna
preşedinte d\ cuvântul doamnei secretar
general care prezint\ proiectul de hot\râre.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot Proiectul de hot\râre, care
este aprobat cu un num\r de 11 voturi 
pentru şi 3 împotriva.
4. Proiect de hot\râre privind aprobarea
“Planului de lucr\ri de interes local pentru
repartizarea orelor de munc\ prestate de
beneficiarii de ajutor social din oraşul R\cari,
pentru anul 2021”. Doamna preşedinte da
cuvântul domnului Tudor Ion - şef al serviciu-
lui asisten]\ social\, 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.
5. Proiect de hot\râre privind aprobarea
“Planului de lucr\ri de interes local pentru
repartizarea orelor de munc\ în folosul
comunit\]ii, în executarea mandatelor emise
de c\tre instan]a de judecat\, pentru anul
2021.”

Doamna preşedinte da cuvântul domnului
Tudor Ion - şef al serviciului asisten]\
social\, 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.
6. Proiect de hot\râre privind
asumarea/neasumarea responsabilit\]ii orga-
niz\rii şi derul\rii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru
achizi]ia produselor şi a contractelor/acor-
durilor cadru de prestare a serviciilor pentru

derularea m\surilor educative aferente
Programului pentru [coli al României 2017-
2023. Doamna preşedinte da cuvântul
doamnei secretar general, care prezint\
proiectul de hot\râre, cu precizarea c\
propunerea autorit\]ii locale este de nea-
sumare a r\spunderii pentru organizarea
achizi]iilor publice în proiectul Programul în
şcoli şi delegarea acestor atribu]ii c\tre
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a pentru organi-
zarea procedurilor de achizi]ii în mod cen-
tralizat şi unitar la nivel jude]ean. Comisia
de specialitate acorda 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 pro-
tocolului de administrare în comun de c\tre
Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a şi Consiliul
Local R\cari, a obiectivelor de investi]ii 
realizate în asociere cu Consiliul Jude]ean
Dâmbovi]a.

Doamna preşedinte d\ cuvântul doamnei
secretar general care prezint\ proiectul de
hot\râre cu precizarea ca acest protocol
include obiectivele de investi]ii finan]ate în
asociere de c\tre Consiliul local R\cari şi
Consiliul jude]ean Dâmbovi]a. Comisia de
specialitate acorda 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 aprobare PUZ
local – promovat de S.C. VERMONT GREEN-
HOUSSE S.R.L. Doamna preşedinte d\
cuvântul doamnei secretar general care
prezint\ proiectul de hot\râre şi detaliile
prev\zute în avizul arhitectului şef al
jude]ului Dâmbovi]a pentru acest obiectiv,
urmând ca pe suprafa]a ce face obiectul
PUZ ului s\ se construiasc\ Sere. Comisia
de specialitate acorda 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 acordarea
unui ajutor de urgen]\, doamnei Constantin
Valentina - asistent medical în cadrul CRPV
R\cari. Doamna preşedinte d\ cuvântul
domnului primar care prezint\ proiectul de
hot\râre privind cazul doamnei asistent
medical în cadrul CRPV din oraşul R\cari,
Constantin Valentina. Comisia de speciali-
tate 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 aprobarea
Regulamentului de organizare şi func]ionare
a Bibliotecii Ion Ghica R\cari, pe anul 2020.
Doamna preşedinte d\ cuvântul doamnei
bibliotecar care prezint\ Regulamentul de
organizare şi func]ionare a Bibliotecii “Ion
Ghica” R\cari. 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 revocarea
HCL nr. 94/24.11.2020 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”. Doamna
preşedinte d\ cuvântul doamnei secretar
general care propune revocarea HCL nr.
94/24.11.2021 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”, acesta
fiind reprezentant de drept cf OUG nr.
57/2019 – Codul administrativ. Comisia de
specialitate acord\ aviz favorabil. Se supune
la vot Proiectul de hot\râre, care este apro-
bat în unanimitate de cei prezen]i. 
12. Proiect de hot\râre privind revocarea
HCL nr. 93/24.11.2020 privind desemnarea
primarului oraşului R\cari, domnul
Carave]eanu Marius - Florin, reprezentant al
UAT Oraşul R\cari în 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.

Doamna preşedinte d\ cuvântul doam-
nei secretar general care propune revocarea
HCL nr. 94/24.11.2021 privind desemnarea
primarului oraşului R\cari, domnul
Carave]eanu Marius - Florin, reprezentant al
UAT Oraşul R\cari în 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,
acesta fiind reprezentant de drept cf OUG nr.
57/2019 – Codul administrativ. Comisia de
specialitate acord\ aviz favorabil. 

Se supune la vot Proiectul de hot\râre,
care este apro   bat în unanimitate de cei
prezen]i. 
13. Proiect de hot\râre privind aprobarea
programului de activit\]i socio-culturale, pe
anul 2021. Doamna 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 cu un num\r de 11
voturi pentru şi 3 împotriv\.
14. Informare privind stadiul proiectelor de
dezvoltare local\, aflate în derulare. 

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnu-
lui primar, care prezint\ stadiul proiectelor
de dezvoltare local\, aflate în derulare.
15. 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.

ŞEDIN}A 
EXTRAORDINAR| DIN
DATA DE 05.02.2021

În data de 05.02.2021, ora 18,00 s-au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei extraordinare a
Consiliului Local, pe platforma whatsapp, la
care au participat 15 consilieri şi doi dele-
ga]i s\teşti.

În deschiderea lucr\rilor şedin]ei, dom-
nul primar propune aprobarea ordinei de zi,
propunere care se aprob\ în unanimitate
de cei prezen]i.

Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Proiect de hot\râre privind aprobarea
execu]iei bugetare pe trim IV 2020.
Doamna preşedinte, solicit\ punctul de
vedere al ini]iatorului şi dac\ sunt discu]ii
pe marginea materialelor transmise online.
Se constat\ c\ nu sunt înscrieri la cuvânt
Comisia de specialitate acorda aviz favora-
bil. Se supune la vot Proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate.
2. Proiect de hot\râre privind repartizarea şi

utilizarea excedentului bugetar al bugetului
local din anul 2020. Doamna preşedinte,
solicit\ punctul de vedere al ini]iatorului şi
dac\ sunt discu]ii pe marginea materialelor
transmise online. Se constat\ c\ nu sunt
înscrieri la cuvânt. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot 
proiectul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate. 

3. 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 par-
ticipan]ilor, pentru participarea la şedin]a
consiliului local online şi declar\ închise
lucr\rile acesteia.

Consiliul Local 
hot\r\[te ceea ce 

executivul va ^nf\ptui

ŞEDIN}A 
EXTRAORDINAR| DIN
DATA DE 26.01.2021

În data de 26.01.2021, ora 16,00 s-au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei extraordinare a
Consiliului Local, pe platforma whatsapp, la
care au participat 15 consilieri şi doi dele-
ga]i s\teşti.

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

Se trece la discutarea ordinei de zi.
1. Proiect de hot\râre privind aprobarea
proiectului ASIGURAREA ACCESULUI
ELEVILOR DIN ORA{UL R|CARI, JUDE}UL
DÂMBOVI}A, LA PROCESUL DE ÎNV|}ARE

ÎN MEDIUL ON-LINE, ÎN CONTEXTUL CRIZEI
PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL
SARS-COV-2, cod SMIS 148706 [i a chel-
tuielilor legate de proiect.

Doamna preşedinte, solicit\ punctul de
vedere al ini]iatorului şi dac\ sunt discu]ii
pe marginea materialelor transmise online.
Se constat\ c\ nu sunt înscrieri la cuvânt.     

Comisia de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot Proiectul de
hot\râre, care este aprobat în unanimitate.
2. 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,  jr. Octaviana Ene
octaviana_ene@yahoo.com
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Rolul Biroului Parlamentar este de a asigura leg\tura între
cet\]ean [i parlamentar, fiind principalul mijloc prin care parlamen-
tarul extrage informa]iile despre circumscrip]ia în care a fost ales, 
identific\ nevoile oamenilor, precum [i locul de unde sunt generate

ini]iativele legislative.
~ntâlnirile cu cet\]enii, cu diferite categorii socio-profesionale, cu

ale[ii locali se vor desf\[ura ^n cadrul programelor de audien]e, ^n
func]ie de num\rul solicit\rilor. 
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În cadrul Poli]iei Ora[ului
R\cari, la Compartimentului de
Proximitate, î[i desf\[oar\ activi-
tatea agentul de poli]ie Duman
Marius, un tân\r poli]ist dornic s\
sprijine comunitatea [i dispus s\
asculte nevoile cet\]enilor pentru
a le veni în sprijin. Poli]istul vine
în sprijinul cet\]enilor cu câteva
sfaturi utile prin care ace[tia pot
preveni s\ devin\ victima unei
infrac]iuni sau fapte antisociale.     

Fi]i pruden]i [i nu v\ l\sa]i
p\c\li]i de persoanele r\u
inten]ionate! Evita]i s\
achizi]iona]i bunuri de la per-
soane necunoscute sau de la
str\inii care v\ abor-
deaz\ pe strad\ sub
pretextul de a v\
prezenta diferite
“oferte!” 

Manifesta]i aten]ie
la persoanele cu care
intra]i în contact, pe
strad\, în jurul blocului,
aparent întâmpl\tor!
Este posibil ca acestea
s\ v\ urm\reasc\, s\
încerce s\ se împriete-

neasc\ cu dumneavoastr\ şi s\
afle detalii care s\ le faciliteze
comiterea unei infrac]iuni. Atunci
când v\ afla]i într-o zon\ aglomer-
at\ asigura]i-v\ corespunz\tor
bunurile! 

Nu ]ine]i banii, actele, cheile,
etc. în acela[i loc sau în buzu-
narul de la spate! Dac\ face]i
cump\r\turi [i achita]i numerar,
nu scoate]i to]i banii din portofel,
ci doar suma de care ave]i
nevoie, iar atunci când folosi]i
co[ul sau c\ruciorul pentru
cump\r\turi, nu v\ l\sa]i port-

moneul sau po[eta
în co[! Atunci când
v\ deplasa]i cu
mijloacele de trans-
port public în comun
[i folosi]i telefonul
mobil sau citi]i, fi]i în
acela[i timp aten]i la

bunurile personale! Mul]i ho]i
ac]ioneaz\ în perechi: unul dintre
ei discut\ cu victima în timp ce
cel\lalt îi sustrage bunurile.     

Dac\ vi s-a întâmplat s\ vi
se sustrag\ bunuri, memora]i
aspectul ho]ului, respectiv
tr\s\turile fe]ei, în\l]ime, vesti-
menta]ie, etc., apoi anun]a]i ime-
diat Poli]ia! 

Totodat\, în caz de nevoie,
poli]istul de proximitate

poate fi contactat la num\rul
de telefon: 0245/658575

Poli]istul de proximitate, 
al\turi de comunitate 

pentru siguran]a cet\]enilor

Atribu]iile unui poli]ist de proximitate
vizeaz\ asigurarea ordinii publice prin
implicarea direct\ în problemele
comunit\]ii [i în depistarea
poten]ialelor arii ce pot genera 
tulburarea  ordinii publice.

Duman Andrei Marius
Poli]ist de proximitate

“Atitudinea este lucrul m\runt care face marea diferen]\.” – Wiston Churechill

Au trecut aproape 3 luni
de când ocup aceast\
func]ie în cadrul
administra]iei publice locale
şi, pe lâng\ problemele zil-
nice, inerente de altfel, ne
lovim de nep\sarea unor
semeni de-ai noştri, care nu
fac altceva decât s\ strice
imaginea localit\]ii noastre.        

În cele ce urmeaz\ v\ voi
relata câteva exemple.

De[i de foarte mult timp
s-au încercat tot felul de
modalit\]i de a sc\pa de
gunoaiele aruncate la întâm-
plare, s-au repartizat
tomberoane, taxa de habitat
se reg\se[te pe factura de
lumin\, la ini]iativa domnului
primar s-a demarat, prin
colaborare prim\rie-poli]ie-
[coal\, ac]iunea, “Adopt\ 1
km”, avem [i o hot\râre de
consiliu local privind
p\strarea cur\]eniei în locali-
tate, înc\ drumurile localit\]ii
sunt pline de gunoaie. Numai
pe drumul  R\cari – Ghimpa]i
am strâns cu ajutorul benefi-
ciarilor legii 416 [i o parte
din lucr\torii prim\riei, la un
interval de numai 2
s\pt\mâni, peste 200 de
saci cu resturi de ambalaje [i
gunoi aruncate la întâmplare.

O alt\ problem\ cu care
ne confrunt\m, ori de câte

ori plou\, este deversarea
haznalelor pe [an]ul din fa]a
por]ii. Fiind lua]i la întreb\ri
de c\tre persoanele abilitate
din cadrul prim\riei, cet\]enii
urbei noastre spun c\: “Ce,
şi vecinul deverseaz\...!”

Nu mai vorbesc de câinii
f\r\ st\pân sau cei l\sa]i
liberi pe str\zi, din prea
mult\, “dragoste” pentru ei.      

Avem şi a[a-zi[ii,
“iubitori de animale”, care
ne, “saboteaz\” orice încer-
care de a-i captura şi ai duce
la ad\postul pentru câini,
hr\nindu-i şi blocând cu[tile.

Avem, de asemenea,
foarte multe solicit\ri pentru
decolmatarea sau executarea
[an]urilor din fa]a
gospod\riilor. Oare nu e
datoria noastr\, a fiec\rui
cet\]ean al localit\]ii s\ ne
cur\]\m [an]ul şi s\ ne 
desfund\m pode]ul? De ce
trebuie, s\ vin\ primarul [i s\
fac\ lucrurile ce ne apar]in?

Vine prim\vara [i-mi
amintesc c\, atunci când
eram copil, la începutul
acestui anotimp, împreun\
cu p\rin]ii mei f\ceam curat
în gospod\rie, cur\]am
[an]ul [i pode]ul, plantam
flori, etc, lucrul pe care îl fac
[i ast\zi.

Cred c\, dac\ to]i am
face, fiecare în dreptul lui,
câte ceva pentru localitate,
aceasta ar ar\ta mult mai
bine [i poate cândva “va
ajunge verde”...

Exemplele mai pot con-
tinua, dar m\ opresc aici [i
pentru c\ vine m\r]i[orul [i
Ziua femeii, urez [i eu tuturor
doamnelor [i domni[oarelor
din localitate noastr\ [i nu
numai, o prim\var\ frumoas\
[i la mul]i ani!

Prof. T\nase Mugurel,
VICEPRIMAR

Prim\vara, 
anotimpul cur\]eniei!
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“Ceea ce nu tr\im la timp, nu tr\im niciodat\.” – Octavian Paler

ZIUA CULTURII ÎN PANDEMIE
Pentru to]i oamenii din R\cari, nu doar
pentru elevii Liceului Teoretic Ion Ghica,
Ziua Culturii este o s\rb\toare cinstit\
cu respect [i admira]ie pentru to]i cei
care au definit [i definesc identitatea
noastr\ na]ional\. Nu
întâmpl\tor,aceast\ zi este ziua de
na[tere a poetului nostru na]ional Mihai
Eminescu. Din 2011, de când predau la
liceul unde am fost elev\ [i am avut
onoarea de a m\ implica în organizarea
acestei s\rb\tori, am încercat s\ sublin-
iez cât mai multe aspecte ale activit\]ii

[i personalit\]ii lui Eminescu, am
prezentat activitatea sa ca poet, dra-
maturg, l-am urm\rit în traduceri. Elevii
au pus în scen\ poezii sau fragmente
din piesele de teatru, i-au citit scrisorile.
Anul 2020, a adus aceast\ nefericit\
pandemie, care ne-a silit s\ ne închi-
dem în cas\ [i s\ comunic\m mai mult
ca niciodat\ prin intermediul telefonului
[i internetului. {coala s-a mutat în on-
line... Astfel, data de 15 ianuarie 2021
ne-a prins distan]a]i, lega]i doar prin
platforme educa]ionale sau re]ele

sociale, a[a c\ s\rb\torirea Zilei Culturii
a devenit o provocare, pe care am
acceptat-o [i am decis s\ o transform
într-o S\pt\mâna Eminescu în care ele-
vii au fost ruga]i s\ citeasc\ în fiecare zi
câte un basm scris de Eminescu, dup\
care s\ realizeze o prezentare a basmu-
lui preferat. Elevii au acceptat încânta]i
aceast\ rug\minte, cu atât mai mult cu
cât cei mai mul]i nu cuno[teau basmele
poetului decât din auzite. Promovarea
acestei activit\]i s-a f\cut prin inter-
mediul celei mai cunoscute re]ele de

socializare, Facebook. Prezent\rile au
fost vii, interesante, demonstrând înc\ o
dat\ faptul c\ Eminescu [tie s\ ajung\
la sufletele oamenilor de data asta prin
intermediul lui F\t-frumos din lacrim\ [i
al teribilului Genar.
M-am bucurat c\ am putut s\ serb\m
aceast\ zi a noastr\, a tuturor, chiar [i-
n condi]ii de pandemie.

Profesor, Mu[at Valentina

15 ianuarie. Ziua Culturii. Ziua în care
omagiem cea mai important\ personalitate a
culturii noastre: Mihai Eminescu.

De-a lungul timpului, pe 15 ianuarie, elevii Liceului
Teoretic „ION GHICA” R\cari au marcat aceast\ zi
prin diferite manifest\ri: i-au prezentat via]a şi opera,
au recitat cele mai cunoscute poezii, de la
„Luceaf\rul” şi „Scrisoarea I” pân\ la „Sara pe deal”
şi „Lacul”, au interpretat foarte frumos crea]ii muzi-

cale pe versurile marelui poet, au citit coresponden]a
cu Veronica Micle, au citit poezii eminesciene în
diverse limbi în care au fost traduse, au prezentat
leg\turile dintre poeziile sale şi fizic\, l-au descoperit
ca ziarist şi ca om implicat politic, au scos în evi-
den]\ aspecte mai pu]in cunoscute din via]a acestu-
ia.

Anul acesta, din p\cate, din cauza condi]iilor
impuse de pandemia care ne afecteaz\ pe to]i şi a
faptului c\ am fost în înv\]\mânt online, astfel de

manifest\ri nu au mai fost posibile. Totuşi, ziua de
15 ianuarie nu a r\mas o simpl\ dat\ în calendar.
Am ales o modalitate diferit\ de a marca aceast\ zi.
Le-am cerut elevilor mei s\-şi imagineze c\ îi sunt
contemporani lui Mihai Eminescu şi s\-i scrie o
scrisoare în care s\-i transmit\ ce înseamn\ pentru
ei opera sa. Ce a ieşit? Vede]i şi dumneavoastr\!

Prof. Aurica Alionte

Eminescu... altfel!

Am crescut cu numele vostru aplicat
ca o ştampil\ în mintea noastr\, 
într-un fel sunte]i o parte din noi, din
amintiri, din idei, din via]\, dar cu toate
acestea nu aş zice c\ ne sunte]i prieten,
dar nici str\in.

Sunte]i o voce, care red\ o sumede-
nie de sentimente mai întortochiate sau
mai descâlcite, un gând care, r\mâne
mereu cu noi, un refugiu poate, un
sim]\mânt de dor, de jale, de speran]\,
de sup\rare, le cuprinde]i pe toate în
poeziile r\mase. Poezii care ironic, le
întoarcem cu susul în jos şi de la stânga
la dreapta, cu inten]ia de a da glas
ideilor noastre, oare la ce 
v-a]i referit, ce a]i sim]it când scria]i
acele versuri, încerc\m cum putem s\
]intim cât mai aproape, s\ le coment\m
cât mai bine şi s\ spunem cât mai con-
cis ce sim]im în momentul în care le
citim, ce sentimente trezesc în noi,
gândindu-ne c\ poate asta este cheia,
emo]iile care înfloresc în timp ce v\ ros-
tim propriile gânduri aşternute pe hârtie,
un glas mut dac\ ştim s\ îl ascult\m cu
ochii [i cu inima.

Îns\ trecând de toate acestea, în
final, noi cunoaştem doar ce a ce este
scris despre dumneavoastr\, nu îl
cunoaştem pe adev\ratul Mihai
Eminovici, un om ca şi noi restul, cu
probleme şi cu greut\]i. Operele dum-
neavoastr\ fiind singurele care ne aduc
mai aproape, ne adun\ în fiecare an pe
15 ianuarie, ne îmbin\ creativitatea şi
munca în echip\, ca în final s\ v\
s\rb\torim cum se cuvine. 
Cu mare placere Un elev oarecare
Gozu Teodora  Clasa X -A

Drag\ Mihai Eminescu,

Vreau s\-]i mul]umesc pen-
tru toate operele tale, deoarece
ne-ai umplut de iubire, fericire,
dar [i de melancolie. Din ele
am înv\]at multe lucruri [i mi-
am dat seama de multe senti-
mente.      

Am înv\]at cum iubirea
neîn]eleas\ învinge sau nu,
cum dragostea etern\ [i
adev\rat\ exist\, cum
singur\tatea poate s\ d\inuie
peste întreaga fiin]\ [i s\-[i ia
tot ce ai putut cl\di sau cum
natura este cea mai frumoas\
[i spectaculoas\ oper\ de art\.

Din suferin]a ta, mi-ai
deschis ochii [i mie, din "neb-
unia" ta... am început s\ iau [i
eu, din atâta iubire ce po]i
duce, am preluat [i eu.

Dac\ s-ar mai na[te
asemenea stele în aceast\
]ar\, omenirea  ar lua-o razna.
Mul]umesc, Eminescu... drag\
Eminescu!

Gabriela Parvu – clasa a
IX-a A

Eminescu, 
dragă Eminescu...

Simt nevoia s\ î]i scriu de foarte multe
timp din postura de elev, pentru c\ de
mic copil am fost legat de poeziile dum-
neavoastr\. În fiecare etap\ din [coal\,
de la gr\dini]\ pân\ la liceu, am
descoperit “arta” dumneavoastr\. Am
început cu “Somnoroare p\s\rele “,

“Ce te legeni...” [i am ajuns la
“Luceaf\rul“ care mi s-a p\rut cel mai
uimitor şi atr\g\tor [i cu cele mai multe
sentimente dintre toate. Ne-a]i încântat
cu limbajul artistic plin de figuri de stil
[i imagini artistice care ne-au înf\]işat o
natur\ plin\ de emo]ii cum niciun poet
nu a reu[it s\ o fac\. Ne-a]i înv\]at c\
un om sensibil, receptiv la stimulii
naturii nu reprezint\ un om naiv, care

nu observ\ realitatea dur\ a timpurilor
contemporane. 

Te voi aprecia pentru toat\ munca
depus\ de a pune acele sentimente
arz\toare pe foaie [i de a le da un
în]eles foarte frumos [i pentru c\ v-a]i
dedicat întreaga via]a liricii române[ti.
Sunte]i [i o s\ fi]i mereu un simbol al
poeziei române[ti!
Dinic\ Ştefan Clasa a XI-a A                                                              

Drag\ Mihai Eminescu,

Anii au trecut, departe
În trecut noi ne uit\m
Retr\ind vise de[arte,
Amintirile purt\m.

Opera ta-n ve[nicie
Va r\mâne neuitat\.

Anii trec cu d\rnicie
Dar l\sând-o f\r\ pat\.

Cu a tale versuri line,
Ne inspiri [i ne înve]i
Ce e r\u [i ce e bine
În a noastre scurte vie]i.

Te po]i odihni în pace,
Numele-]i-este stimat;
De vreodat\ te vei-ntoarce
Vei fi primit [i-aplaudat.

Leonard Berianu – 
clasa a XI-a A

Stimate domn Mihai Eminescu,

Simt nevoia s\ î]i scriu
de foarte mult timp, pentru
c\ sunt  fascinat de capod-
opera ta “Luceaf\rul” şi
“Scrisoarea a III-a”. Ne-ai
f\cut vie]ile mai frumoase
prin lirica şi m\re]ia ta,
plin\ de figuri de stil [i
imagini artisitce care
descriu emo]ii cum niciun
alt poet nu a reu[it pân\
acum! 

Ai ar\tat faptul c\ un om
sensibil la stimulii naturii nu
reprezint\ un om naiv.

Sunt impresionat de fap-
tul c\ ai înv\]at oamenii

care-]i citesc poeziile s\
promoveze justi]ia [i
adev\rul!

Te apreciem pentru
întreaga via]\ dedicat\ lir-
icului românesc, dedicân-
du-]i via]a pentru principiile
corecte [i frumoase, pentru
lupta pentru bine [i drep-
tate! Vei r\mâne un simbol
al poeziei române[ti, eter-
nul Mihail Eminovici.

Toata stima [i respectul
meu fa]\ de realiz\rile tale!
Potîng {tefan Daniel!
Clasa a XI-a A

Drag\ Mihai Eminescu,

Domnule Mihai Eminescu,
vreau s\ v\ spun c\ apre-
ciez foarte mult munca pe
care a]i depus-o de-a lungul
vie]ii dumneavoastr\ ^n
operele [i poeziile pe care
le-a]i creat. Sunte]i un om
pe care ^l respect foarte
mult [i ^l privesc cu bucurie
[i admira]ie. ~mi plac foarte
mult operele dumneavoastr\
[i cred c\ a]i f\cut copil\ria
fericit\ tuturor copiilor care
v-au citi operele minunate!

Cu respect, Ilie R\zvan.

Scrisoare catre
Mihai Eminescu
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Imunitatea oferit\ de vaccinurile împotriva COVID-
19 începe s\ se dezvolte la aproximativ 10-14 zile
dup\ prima doz\. Prin urmare, în aceast\ fereas-
tr\ de timp, sistemul imunitar nu este înc\
preg\tit s\ lupte cu virusul. De aceea, este posibil
ca o persoan\ s\ dezvolte COVID-19 la scurt timp
dup\ administrarea primei doze de vaccin.
Comitetul Na]ional de Coordonare a Activit\]ilor
privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a
aprobat instruc]iunea privind vaccinarea în situa]ii
speciale cu vaccinurile Pfizer BioNTech [i
Moderna. Aceasta include, printre alte situa]ii,
cazul în care o persoan\ dezvolt\ infec]ie cu
SARS-CoV-2 dup\ administrarea primei doze de
vaccin împotriva COVID-19.

În aceast\ situa]ie, persoana va putea fi vaccinat\
dup\ vindecare, prin continuarea schemei de vac-
cinare, f\r\ reluarea primei doze. Este recomandat
ca persoanele care au primit în ultimele 90 de zile
tratament pentru COVID-19 cu anticorpi mono-
clonali sau plasm\ convalescent\ s\ î[i amâne
vaccinarea pân\ dup\ trecerea acestei perioade,
din cauz\ c\ tratamentele men]ionate pot reduce
eficacitatea vaccinului.
Aceast\ recomandare se poate urma [i în cazul
vaccinului AstraZeneca.
Informa]iile sunt în concordan]\ cu opiniile de
specialitate [i recomand\rile organiza]iilor compe-
tente la nivel interna]ional.

Programarea este deschis\ celor eligibili pentru etapa a II-a: per-
soanele la risc [i din domenii esen]iale. Conform recomand\rilor
autorit\]ilor medicale, vaccinul Oxford-AstraZeneca este recoman-
dat adul]ilor cu vârsta între 18-55 de ani.

V\ pute]i programa direct pe platforma, http://bit.ly/ProgramareAZ,
sau prin intermediul medicului de familie/curant, prin Call Center,
la num\rul unic 021.414.44.25 [i prin intermediul direc]iilor de
asisten]\ social\ de la nivelul prim\riilor.

De la data de 15 februarie a.c., la
R\cari a ^nceput imunizarea popula]iei,
pentru moment numai cu vaccinul
AstraZeneca.

Centrul de vaccinare de la sala de 
festivit\]i - opera]ional pentru vaccinare!

Este imposibil s\ nu fi avut m\car o
dat\ o durere de cap!

Şi de fiecare dat\ ne întreb\m de ce
ne doare capul!? S\ fie oare grav... s\ trec
cu vederea...

Mi-am propus s\ v\ expun câteva din 
mecanismele durerii de cap şi în felul acesta s\ o
şi putem trata.

Durerea de cap provine fie de la meninge,
membran\ care acoper\ creierul, fie de la pielea
capului, de la vasele sau muşchii s\i. În acest
caz, de departe, cel mai adesea, ea se datoreaz\
fenomenelor de tensiune din aceste vase sau
aceste grupe musculare.

Aşadar, pentru durerea de cap banal\ sunt
utile m\suri precum destinderea, evitarea zgo-
motelor excesive, camerele aerisite, masajul
muşchilor gâtului, ai fe]ei a pielii capului, precum
şi administrarea unui calmant uşor, cum ar fi
paracetamol, algolcamin, aspirin\.

Dac\ durerile de cap persist\ în ciuda acestor
m\suri, trebuie cerut sfatul medicului. În special

starea de alert\ şi consultarea unui medic sunt indicate pentru cefaleea ap\rut\ brusc la o
persoan\ care nu sufer\ în mod normal de dureri de cap.

Principalele cauze ale durerilor de cap.

Cel mai adesea durerea de cap este o reac]ie la o situa]ie dezagreabil\: surmenaj, stres,
foame, mese neregulate, abuz de alcool, loc de munc\ zgomotos sau prost aerisit, surexci-
ta]ie, somn prost, schimbarea timpului, astfel de cefalee, chiar dac\ poate dura zile sau
s\pt\mâni sunt lipsite de gravitate. Alte cefalee care corespund unei cauze precise precum:
afec]iuni dentare, sinuzita, otita, spondiloz\ cervical\, urm\rile unui traumatism cranian,
tumori cerebrale  sau a unei arterite cerebrale, adic\ o inflama]ie a arterelor encefalului şi a

pielii capului, necesit\ investiga]ii şi tratament specific recomandate de medic.

Principalele semene care înso]esc durerile de cap.
Anumite dureri de cap se asociaz\ unor simptome care pot declanşa alarma.
Febra şi numeroase boli infec]ioase începând cu gripa, pot provoca cefalee.
Durerile de cap dup\ un traumatism cranian care sunt înso]ite de somnolen]\, de grea]\

sau de vom\, trebuie s\ conduc\ la consultarea cât mai rapid\ a unui medic.     
În orice caz durerea de cap înso]it\ de grea]\ şi vom\ trebuie s\ ne determine s\ cerem

un sfat medical: Poate fi vorba de o afec]iune mai grav\. Durerile de cap înso]ite de secre]ii
nazale purulente sau nas înfundat pot fi dovada unei sinuzite.

În sfârşit durerile de cap care urmeaz\ prescrip]iei recente a anumitor medicamente în
mod special pilulei contraceptive trebuie semnalate foarte rapid medicului.

În speran]a c\ v-am ajutat pentru l\murirea acestui simptom asimilat durerii de cap
banale voi reveni cu explica]ii pentru durerea de cap din alte situa]ii.

Durerea de cap
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"Minte s\n\toas\ în corp s\n\tos"
are o acoperire larg\ când e vorba
de dezvoltarea personalit\]ii în
ansamblu, cuprinzând şi stima de
sine.

În dic]ionar, cuvântul SPORT
este definit drept "complex de 
exerci]ii fizice şi de jocuri practicate
în mod metodic, cu scopul de a
dezvolta, de a înt\ri şi de a educa
voin]a, curajul, ini]iativa şi disci-
plina. 

Fenomenul de practicare al
exerci]iilor fizice uimeşte prin vari-
etate activit\]ilor. Prin SPORT
oamenii se relaxeaz\, sunt distraşi
de la problemele ap\s\toare şi alte
surse de stres, mintea lor, eliberat\
de gânduri negative, devine în 
principiu mai creativ\, asocia]iile
mentale mai bogate, se nasc noi

strategii de rezolvare a problemelor,
astfel încât câştig\ şi procesele
cognitive.

Dac\ realiz\m o conexiune
între calitatea vie]ii de ansamblu a
oamenilor şi modalit\]ile de 
petrecere a timpului liber, nu e greu
de observat faptul c\ procentele
ridicate ale celor care practic\ 
sistematic exerci]iul fizic din rândul
popula]iei totale este el însuşi un
indicator al unei societ\]i cu un
oarecare grad de dezvoltare.

Sportul reprezint\ mai mult
decât activitatea în sal\ sau
exerci]iile fizice pe care le facem zi
de zi.

Sportul reprezint\ îmbinarea
unor principii s\n\toase de via]\
cum este abordarea unei nutri]ii
corecte, evitarea otr\virii voluntare
cu ]ig\ri, alcool şi altele, acordarea
de timp suficient pentru odihn\ şi
refacere. Este de fapt un mod de

via]\ pe care fiecare dintre noi ar
trebui s\-l conştientizeze.

Recom\nd tuturor s\ mearg\ la
sal\ cât mai des, s\ se antreneze
conştiincios, s\ m\nânce şi s\ se
odihneasc\ corect, s\ fie disciplina]i
şi riguroşi cu modul lor de via]\,
pentru c\ numai astfel vor putea s\
aib\ un fizic atletic şi s\n\tos, şi
chiar dac\ nu se gândesc s\ 
participe la competi]ii, s\ fie
convinşi c\ tot efortul este pentru
s\n\tatea lor.
Nutri]ia.

Importan]a alimentelor const\
în aportul de substan]e nutritive
necesare desf\şur\rii tuturor proce-
selor vitale.

Alimentele sunt substan]e
procesate sau neprocesate desti-
nate pentru nutri]ia uman\ şi

menite s\ satisfac\ necesarul trofic
şi necesarul energetic în vederea
men]inerii func]iilor vitale, 
asigurarea creşterii şi dezvolt\rii,
p\strarea aptitudinilor pentru 
activit\]ile fizice şi psihice.

Un plan nutri]ional corect
include to]i macro şi micro-nutrien]ii
necesari unei bune func]ion\ri a
organismului. Aceştia sunt: glucide,
lipide, protide, vitamine şi minerale.

Din rubrica: "ŞTIA}I C|?"
Ştia]i c\, necesarul hidric al

unui organism adult este de 2500-
3000ml/zi?

Ştia]i c\, necesarul caloric zilnic
al unei persoane de 70 kg este de
1.680 calorii?

Sergiu }ecu
Instructor de fitness

Toat\ lumea [tie c\ sportul
aduce o gam\ variat\ de beneficii
organismului uman, a[a ^ncât se
recomand\ s\ facem mi[care zilnic,
indiferent de vârsta pe care o avem.

În primul rând, practicarea
sportului ajut\ la arderea gr\similor
din organism, implicit, ajut\ la 
eliminarea kilogramelor în plus şi
contribuie la reglarea greut\]ii 
corporale.

În al doilea rând, mişcarea fizic\
lupta împotriva stresului, anxiet\]ii şi
depresiei, înt\reşte muşchii, inima,
ba chiar întregul sistem cardio-respi-
rator. Şi nu în ultimul rând, per-
soanele care fac sport şi au o via]\
activ\ din punct de vedere fizic, au
articula]iile foarte mobile, un echili-
bru al coloanei vertebrale şi flexibili-
tate. Exerci]iile fizice inbun\t\]esc
considerabil concentarea psihic\ şi,
ulterior, rezisten]a fizic\.

Mai mult ca oricând în aceast\
perioad\ de pandemie, sportul este
bun şi pentru a creşte imunitatea,
dar şi pentru reglarea metabolismu-
lui organismului uman, pentru 

eliminarea, cu ajutorul procesului de
transpira]ie, a gr\simile, a toxineleor
şi impurit\]ilor.

Deja e lucru ştiut c\ mersul pe
jos sau pe biciclet\ are efecte unice
asupra s\n\t\]ii noastre, mai ales
pentru cei care nu au timp s\ fac\
sport în adev\ratul sens al cuvântu-
lui. Aşadar, mersul pe jos sau pe
biciclet\ are efecte surprinz\toare în
primul rând asupra duratei şi calit\]ii
somnului.

Alte beneficii ale mişc\rii fizice:
Reduce procesul de îmb\trânire şi
^mbun\t\]irea st\rii de s\n\tate
- Dezvoltarea fizic\ armonioas\
- Creşterea coeficientului de
inteligen]\
- Aduce pozitivitate
- Înt\reşte inima
- Pune sângele în mişcare
- Ne ajut\ s\ ne dep\şim limitele
- Ne dinamizeaz\ via]a.

Sport, mi[care,
s\n\tate!

Sportul 
[i nutri]ia

Antrenor Prof.   
Logof\tu Dorinel

SPORT
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Despre corpul uman

1: Num\r de oase: 206
2: Num\r de mu[chi: 639
3: Num\r de rinichi: 2
4: Num\rul de din]i de lapte: 20
5: Num\r de coaste: 24 (12 perechi)
6: Num\rul camerei cardiace: 4
7: Artera cea mai mare: Aorta
8: Tensiune arterial\ normal\: 120/80
Mmhg
9: Ph de sânge: 7.4
10: Num\rul de vertebre din coloana
vertebral\: 33
11: Num\rul de vertebre din gât: 7
12: Num\r de oase în urechea medie:
6
13: Num\r de oase în fa]\: 14
14: Num\r de oase în craniu: 22
15: Num\r de oase în piept: 25
16: Num\r de oase în bra]e: 6
17: Num\rul de mu[chi din bra]ul
uman: 72
18: Num\rul de pompe din inim\: 2
19: Cel mai mare organ: Piele
20: Cea mai mare gland\: ficat
21: Celula cea mai mare: ovul feminin
22: Celula cea mai mic\: spermato-
zoidul 
23: Cel mai mic os: Stapes urechea
medie Num\r de oase din ureche:3
(ciocan, nicoval\, scarita-urechea
medie)
24: Primul organ transplantat: rinichi
25: Lungimea medie a intestinului
sub]ire: 7m
26: Lungimea medie a intestinului
gros: 1,5 m
27: Greutatea medie a nou-n\scutu-
lui: 3 kg
28: Rata pulsului într-un minut: de 72
de ori
29: Temperatura normal\ a corpului:
37 C ° (98,4 f °)
30: Volumul mediu de sânge: 4 pân\
la 5 LITRI
31: VIA}A Celule ro[ii din sânge: 120

de zile
32: VIA}A Celule albe din sânge: 10
pân\ la 15 zile
33: Perioada de sarcin\: 280 de zile
(40 de s\pt\mâni)
34: Num\r de oase în piciorul uman:
33
35: Num\r de oase în fiecare închei-
etur\: 8
36: Num\r de oase în mân\: 27
37: Cea mai mare gland\ endocrin\:
tiroida
38: Cel mai mare organ limfatic:
splina
40: Cel mai mare [i mai puternic os:
femur
41: Cel mai mic mu[chi: Stapedius
(urechea medie)
41: Num\r cromozom: 46 (23
perechi)
42: Num\rul oaselor nou-n\scutului:
306
43: Vâscozitatea sângelui: 4,5-5,5
44: Grupa de sânge a donatorului uni-
versal: O
45: Grupa de sânge a receptorului
universal: AB
46: Cel mai mare globule albe din
sânge: monocit
47: Celulele albe din sânge cele mai
mici: limfocit
48: Num\rul crescut de celule ro[ii
din sânge se nume[te: policitemie
49: Banca de sânge din corp este:
splina
50: Râul Vie]ii se nume[te: Sânge
51: Nivel normal de colesterol din
sânge: 100 mg / dl
52: Partea fluid\ a sângelui este:
plasmatic\.

Beethoven tr\ia una din
zilele triste, f\r\ stralu-
cire [i far\ lumin\. Era
foarte ab\tut din cauza
mor]ii unui principe al
Germaniei care fusese
ca un tat\ pentru el.
Simptomele de surzenie
^ncepeau s\-l tulbure,
gata s\-l lase nervos [i
iritat. Putea s\ aud\
doar folosind un fel de
trombon (pâlnie) acustic
^n ureche. Lua cu sine
totdeauna o hârtie [i un
caiet pentru ca oamenii
s\-[i scrie ideile [i a[a
s\ poat\ comunica, ^ns\
nu to]i aveau r\bdare
pentru asta, nici ca s\
le citeasc\ de pe buze.

A fost trezit din descurajare prin intermediul unei fete oarbe, care locuia
^n aceea[i modest\ pensiune, unde se mutase Beethoven [i care ^i
spuse aproape strigând: „Eu a[ da totul ca s\ pot vedea o noapte cu
clar de lun\.” Pofta de via]a i-a revenit [i a compus una din piesele cele
mai frumoase ale umanit\]ii: „Sonata Clar de lun\”. ~n tema sa, melo-
dia imit\ pa[ii len]i ai unor persoane, probabil ai s\i sau ai altora, care
duceau sicriul mortuar ai principelui, protectorul s\u. Trebuie s\ ascul]i
aceast\ pies\ din nou, ^l vei percepe altfel acordurile.

„Sonata Clar de Luna”
(Moonlight Sonata) – Beethoven

Leul vroia s\ m\nânce o friptur\
a[a c\ face o adunare în p\dure [i
anun]\ toate animalele c\ se ]ine
un concurs de bancuri: – Acela
care zice un banc [i e unul singur
care nu râde o s\ fie friptur\. Vine
iepura[ul, zice un banc [i toat\
p\durea era pe jos de râs, numai
girafa st\tea serioas\. V\zând asta
leul îl m\nânc\ pe iepuras… Vine
[i vulpea zice un banc, nimeni nu
râde în afar\ de giraf\ care era pe
jos de râs… – De ce râzi girafo? o
întreab\ leul. – De bancul
iepura[ului…

****

Bul\ la ora de Sociologie: 
- Numim ho] pe cel care ia propri-
etatea altuia – explic\ profesorul.
-Bul\, tu nu e[ti atent! - Ba da,
domnule profesor. - Atunci spune-
mi, ce a[ fi eu dac\ ]i-a[ scoate
din buzunar 1000 de lei? 
- Vr\jitor, domnule profesor. 

*****
Profesorul: - Eu nu am mâncat, tu
nu ai mâncat, el nu a mâncat, noi

nu am mâncat, voi nu a]i mâncat,
ei nu au mâncat! Repet\ şi tu,
Bula! - Nu a mâncat nimeni! 

****
Bul\ [i {trul\ la ora de istorie: –
Cine este autorul grec care a
spus: „Tot ceea ce [tiu e c\ nu
[tiu nimic”? – Doamna profe-
soar\, acum s\ nu spune]i, c\ nu
pot s\ cred c\ Bul\ ar fi grec!

S\ mai [i râdem!

Diverse
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1. 93/21.05.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (DOBRE CON-
STANTIN) – COLACU, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 499 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
2. 94/21.05.2020 – SC COELECTROTECHNIK – GHERGANI,
STR. ION GHICA, NR. 46 – CONSTRUIRE ANEXA
3. 95/28.05.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( MUSAT VIOREL)
– STANESTI, STR. CONSTATIN BRANCOVEANU, NR. 115 –
BRANSAMENT GAZE NTURALE
4. 96/28.05.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( PFA 6063
GHERGANI) – GHERGANI, STR. ION GHICA, STR. ISLAZULUI –
INTARIRE RETEA
5. 97/28.05.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( STEFAN CRIST-
IAN) – RACARI, STR. ARTARULUI, NR. 7 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
6. 98/28.05.2020 – DIACONIUC VASILE SI DIACONIUC MARICI-
CA – GHIMPATI, STR. PORUMBEILOR, NR. 361 – AMPLASARE
CONTAINER
7. 99/28.05.2020 – MAICAN MIHAI – COLACU, STR. PROF.
IOANA IVAN, NR. 28 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
8. 100/28.05.2020 – BARBU ION – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU
PETRE MARIAN, NR. 323 – CONSTRUIRE LOCUINTA P +1E
9. 101/28.05.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( IRIMIA CATALIN)
– RACARI, STR. POSTEI, NR. 17 A – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
10. 102/02.06.2020 – OLTEAN GELU MARIN – STANESTI, STR.
CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 82 – CONSTITUIRE DREPT DE
SERVITUTE
11. 103/05.06.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( STAN
ANGELA) – GHIMPATI, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 52 –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ( REAMPLASARE MASURA)
12. 104/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( DUMITRACHE
MARIANA) – RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 61 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
13. 105/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( BARBU ION) –
GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 323 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
14. 106/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( VLASCEANU
IONELA) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 88 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
15. 107/05.06.2020 – SC PEPCO RETAIL SRL – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 118 – AMPLASARE FIRMA LUMINOASA
16. 108/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( MATEI ILIE) –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 101 BIS – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
17. 109/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( PAPANDOPOL
BOGDAN) – RACARI, STR. GATERULUI, NR. 17 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
18. 110/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( ILIESCU
VASILE COSTEL) – COLACU, STR. BISERICII, NR. 158 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
19. 111/05.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( GHEORGHE
FLORIAN) – RACARI, STR. BOANGA, NR. 6 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
20. 112/05.06.2020 – ORASUL RACARI – GHERGANI, STR.
NUCILOR, NR. 2 A – CONSTRUIRE SI DOTARE ASEZAMANT CUL-
TURAL ALEEA NUCILOR NR. 2A GHERGANI
21. 113/12.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( BARBU
MARIN) – RACARI, STR. POSTEI, NR. 16 A – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
22. 114/12.06.2020 – CIUVAT CAMELIA – RACARI, STR.
MESTECENILOR, NR. 9 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI
IMPREJMUIRE
23. 115/17.06.2020 – PREDA IOANA – BALANESTI, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 23 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
24. 116/17.06.2020 – MANEA MARINELA – COLACU, STR.
HELESTEULUI, NR. 232 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
25. 117/17.06.2020 – BARBU MARIAN – GHIMPATI, STR.
PREOT STOICESCU VASILE – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER,
GARD SI GARAJ
26. 118/17.06.2020 – MIZGA DANIELA SI MIZGA RAZVAN –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 114 – CON-
STRUIRE ANEXA ( BUCATARIE SI BAIE)
27. 119/17.06.2020 – MIHALCEA NICULINA SI MIHALCEA

MARIAN – SABIESTI, STR. CARAIMAN, NR. 104 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
28. 120/17.06.2020 – DINU MARIANA – STANESTI, STR. CON-
STANTIN BRANCOVEANU, NR. 126 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
29. 121/25.06.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( PT
ANGHEL IONUT NICOLAE) – GHIMPATI, STR. LT. AV. STOICESCU
TITI, NR. 179 A – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUIN-
TA
30. 122/25.06.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( PT FOSEV-
IDANJABILE) – RACARI, STR. ALEEA POMPIERLOR – ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA FOSE
31. 123/25.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( STEFAN MARI-
ANA VALENTINA) – COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 195 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
32. 124/25.06.2020 – IORGA MARIA – RACARI, STR. ARTARU-
LUI, NR. 13 – CONSTRUIRE LOCUINTA P SI IMREJMUIRE
33. 125/26.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( NEAG PETRE
LUCIAN) – RACARI, STR. GATERULUI, NR. 13 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
34. 126/26.06.2020 – VULCANIZARE LA MANOLACHE SRL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 178 – SCHIMBARE DESTI-
NATIE
35. 127/26.06.2020 – IVAN IONELA SI IVAN VALENTIN – GHIM-
PATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 370 – DEMOLARE
LOCUINTA PARTER
36. 128/26.06.2020 – CARAVETEANU AMELIA ALINA SI CAR-
AVETEANU MARIUS FLORIN – STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 120, 121 – DEZMEMBRARE
37. 129/29.06.2020 – BITAN ANGELICA – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 116 – DEZMEMBRARE
38. 130/29.06.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( SOIMU BIAN-
CA DANIELA) – MAVRODIN, STR. MARULUI, NR. 4 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
39. 131/06.07.2020 – NOVO SELL SRL – GHERGANI, T. 61/6,
P. 25 ( DJ 711 A) – CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
40. 132/09.07.2020 – ORASUL RACARI – COLACU, STR. T. 74,
P. 500, P. 500/1 – ALIPIRE
41. 133/10.07.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( ENE
EUGEN) – RACARI, STR. TUDOR VALDIMIRESCU, NR. 49 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 
42. 134/10.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( DINCU
DANIELA CORINA) – RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.
62 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
43. 135/10.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( IOHAN MARI-
ETA) – RACARI, STR. NICOLAE POPESCU RACAREANU, NR. 15 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
44. 136/10.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( BUCUR GHEO-
RGHE) – COLACU, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 484 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
45. 137/10.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( ALEXANDRU
ADRIAN) – RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 74 A –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
46. 138/10.07.2020 – MANEA CRISTIAN NICOLAE – GHIMPATI,
STR. PREOT STOICESCU VASILE – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
47. 139/14.07.2020 – MIREA FLORIN – MAVRODIN, STR.
MARULUI, NR. 1 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
48. 140/14.07.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA (SC CHAN-
DLER INTERNATIONAL SRL) – GHERGANI, STR. ING. TUDOR ION,
NR. 297 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOC DE CON-
SUM TEMPORAR O.S. PENTRU CENTRU PROIECTARE
49. 141/14.07.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( SC CHEMI-
CAL AGRO SRL) – MAVRODIN, FN – ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICA LOC CONSUM TEMPORAR  O.S SILOZURI SI SECTIE
PROCESARE 
50. 142/14.07.2020 – SC CHEMICAL AGRO SRL – MAVRODIN,
FN – INSTALATIE ELECTRICA DE UTILIZARE
51. 143/14.07.2020 – ALONI TANIA DANIELA – RACARI, STR.
ALEEA CU TECARI, NR. 10 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI
IMPREJMUIRE
52. 144/14.07.2020 – BEN EVAN MIA TANIA - RACARI, STR.
ALEEA CU TECARI, NR. 8 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI
IMPREJMUIRE
53. 145/14.07.2020 – DINCULESCU BIGHEA RADU PASTOREL
– RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 6 – DEMOLARE
LOCUINTA PARTER
54. 146/16.07.2020 – ORASUL RACARI – RACARI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 17 – CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN
55. 147/20.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( DUMITRU
GHEORGHE) – COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 285 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE 
56. 148/20.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( POPA ION) –
GHERGANI, STR. GARII, NR. 366 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
57. 149/20.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( BALAN GHEO-

RGHE) – BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 19 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
58. 150/22.07.2020 – STOICA CRISTINA SI STOICA DAN –
RACARI, STR. ILFOVAT, NR. 16 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
59. 151/22.07.2020 – BUSUIOC MARIUS SI BUSUIOC FLO-
RENTINA – RACARI, STR. MAGNOLIEI, NR. 9-11 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
60. 152/22.07.2020 – DUTA FLORIAN – RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 67 – DESFIINTARE LOCUINTA PARTER
61. 153/27.07.2020 – CONSTANTIN FLORENTINA – GHIMPATI,
STR. PREOT STOICESCU VASILE, NR. 11 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
62. 154/28.07.2020 – OLARIU ADRIANA – SABIESTI, STR.
BUCEGI, NR. 218 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
63. 155/31.07.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( GRIGORE
TUDOR) – SABIESTI, STR. FLORILOR, NR 11 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
64. 156/04.08.2020 – ORASUL RACARI – STANESTI DE 151/1
– CONSTRUIRE POD
65. 157/07.08.2020 – ORASUL RACARI, SAT COLACU T.74, P.
500 SI 500/1 – ALIPIRE
66. 158/07.08.2020 – TOPAN MIHAELA LIDIA SI TOPAN ION
SILVIU – GHIMPATI, STR. PODUL DE CIMENT, NR. 289 A – CON-
STRUIRE ANEXA ( MAGAZIE)
67. 159/07.08.2020 – NICOLAE VASILE DANUT – COLACU,
STR. PROF. IOANA IVAN, NR. 27 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
68. 160/07.08.2020 – SERBAN VALENTIN – COLACU, STR.
PROF. IOANA IVAN, NR. 33 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
69. 161/07.08.2020 – GHITA IOAN – BALANESTI, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 30 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
70. 162/07.08.2020 – GHEORGHE ALEXANDRA NICOLETA –
GHIMPATI, STR. IOAN RANZOPOL, NR. 37 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
71. 163/07.08.2020 – BINEATA FLORICA – SABIESTI, STR.
BUCEGI, NR. 70 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
72. 164/18.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( GHIMIE
FLORIN MARIUS) – COLACU, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 489
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
73. 165/18.08.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( SC
COELECTROTEHNIK SRL) – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 46
– ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
74. 166/20.08.2020 – STEFANESCU ADRIAN – RACARI, STR. 8
MARTIE, NR. 25 – DESFIINTARE LOCUINTA PARTER
75. 167/20.08.2020 – PAFF SRL – GHERGANI, STR. ORACA,
NR. 133, GRADINI 110 – ALIPIRE
76. 168/20.08.2020 – CRISTACHE RADU – GHERGANI, STR.
ING. TUDOR ION, NR. 301 – CONSTRUIRE ANEXA SI IMPREJ-
MUIRE
77. 169/20.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( PARASCHIV
VALERICA) – RACARI, STR. ANA IPATESCU , NR. 49 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
78. 170/20.08.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( DRAGOMIR
LILIANA) – COLACU, STR. HELESTEULUI, NR. 239 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
81. 173/21.08.2020 – TINCU NICULINA – GHERGANI, STR.
PROF. IRINA OROS, NR. 322 – DEMOLARE LOCUINTA
PARTER
82. 174/21.08.2020 – STEFANESCU ADRIAN – RACARI,
STR. INTRAREA CU TEI – AMENAJARE DRUM ACCES
83. 175/21.08.2020 – DOBRE MIRELA SI DOBRE MARIUS
ADRIAN – COLACU, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 497 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
84. 176/21.08.2020 – DUMITRU ION – RACARI, STR.
IORGU DUMITRESCU, NR. 85 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+1E
85. 177/27.08.2020 – PAROHIA RACARI – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 159 – SCHIMBARE DESTINATIE CASA
PAROHIALA
86. 178/27.08.2020 – STEFANESCU ADRIAN – RACARI T.
55 – AMENAJARE DRUMURI ACCES
87. 179/28.08.2020 – STEFANESCU ADRIAN – RACARI,
STR. STEJARILOR, NR. 1 – CONSTRUIRE GARD SI ANEXA
88. 180/28.08.2020 – IANCU CARMEN – RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 162 – VANZARE
89. 181/28.08.2020 – NISTOR RALUCA NICOLETA SI PIRVU
COSTEL – COLACU, STR. PADURII, NR. 59 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
90. 182/01.09.2020 – CRACIUN ROXANA BEATRICE SI
CRACIUN ALEXANDRU COSMIN DANIEL – RACARI, STR. STE-
JARILOR, NR. 9 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJ-
MUIRE 

Lista certificatelor 
de urbanism

Inginer Sonia Pârc\labu

De interes general
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91. 183/02.09.2020 – SPANU PETRE – GHIMPATI, STR. TRI-
ORULUI – MONTAT POMPA APA
92. 184/02.09.2020 – SC PARCUL INDUSTRIAL RACARI –
RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 10 A – CONSTRUIRE
HALA PRODUCTIE
93. 185/02.09.2020 – MEGA CONSTRUCT METAL SRL –
GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 240 A – CONSTRUIRE
SEDIU BIROURI SI SCHOWROOM 
94. 186/04.09.2020 – SANDU NICOLETA – GHIMPATI, STR.
SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 322 – CONSTRUIRE ANEXA
( MAGAZIE)
95. 187/04.09.2020 – POROJAN HORIA – GHERGANI, STR.
DIGULUI, NR. 265 – VANZARE
96. 188/04.09.2020 – TRANDAFIR GHEORGHITA SI
TRANDAFIR EUGEN LUIGI – GHERGANI, STR. ILFOVATULUI,
NR. 181 – CONSTRUIRE ANEXA ( BUCATARIE + GARAJ)
97. 189/04.09.2020 – CHIRILA IONELA FLORENTINA SI
CHIRILA MARIAN – COLACU, STR. FANTANII, NR. 414 A –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
98. 190/07.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( PREDA
LUCICA) – RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 60 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
99. 191/07.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( TUDOR
STEFAN) – BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 105 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
100. 192/07.09.2020 – LAZARICA GEORGE ALIN –
COLACU, STR. PROF. IOANA IVAN, NR. 60 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
101. 193/07.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( BAR-
BULET ION) – COLACU, STR. FANTANII, NR. 401 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
102. 194/14.09.2020 – SC SUD FLEISCH SRL – GHER-
GANI, STR. INDUSTRIILOR, NR. 379 – INSTRAINARE
103. 195/15.09.2020 – RADU PAULA SI RADU SORIN GELU
– RACARI, STR. ARTARULUI, NR. 4 – INSTRAINARE
104. 196/15.09.2020 – DUTU GEORGE – GHERGANI, T.
65/1, P. 43 – INFORMARE
105. 197/15.09.2020 – DUTU AUREL NICOLAE – GHER-
GANI, T. 65/1, P. 43 – INFORMARE
106. 198/15.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( CHITU
VASILE) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR.
267 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
107. 199/15.09.2020 – DUNE CRISTIAN – GHIMPATI, STR.
EROILOR, NR. 173 – DEMOLARE LOCUINTA PARTER
108. 200/15.09.2020 – MATEI GHEORGHE – SABIESTI,
STR. CARAIMAN, NR. 100 – CONSTRUIRE ANEXA
109. 201/15.09.2020 – DAN GHEORGHE – MAVRODIN,
STR. GAROAFEI, NR. 70 A – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
SI IMPREJMUIRE
110. 202/23.09.2020 – CRACIUN ALEXANDRU COSMIN
DANIEL – RACARI, STR. STEJARILOR, NR. 9 – CONSTRUIRE
ANEXA SI IMPREJMUIRE
111. 203/23.09.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA (
MIREA FLORIN) – MAVRODIN, STR. MARULUI, NR. 1 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA +O.S IN SOLU-
TIE DEFINITIVA
112. 204/23.09.2020 – GRIGORE TUDOR – SABIESTI, STR.
FLORILOR, NR. 11 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
113. 205/23.09.2020 – MANEA DUMITRU – GHIMPATI,
STR. PREOT STOICESCU VASILE, NR. 15 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
114. 206/29.09.2020 – PARCUL INDUSTRIAL RACARI –
RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 10 A – DEZMEM-
BRARE 
115. 207/30.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( PAUN
CRISTINA) – RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 98 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
116. 208/30.09.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( GHITA
GHEORGHE) -  COLACU, STR. HELESTEULUI, NR. 216 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
117. 209/30.09.2020 – BARBU FLOREA – MAVRODIN, STR.
SCOLII – ALIPIRE
118. 210/01.10.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( DIA-
CONIUC VASILE) – GHIMPATI, STR. PORUMBEILOR, NR. 361
– ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CONTAINER
119. 211/02.10.2020 – GIOANA ION – GHIMPATI, STR. SLT.
BARBU PETRE MARIAN, NR. 227 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+1E
120. 212/02.10.2020 – CRISTEA GABRIEL CIPRIAN –
MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 282 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+M
121. 213/02.10.2020 – DUTCHEVICI DAN – MAVRODIN,
STR. CAMPULUI, NR. 248 – DEZMEMBRARE
122. 214/02.10.2020 – RADU MARIUS IONUT – COLACU,
STR. PROF. IOANA IVAN – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
123. 215/06.10.2020 – VASILE IONEL – GHIMPATI, STR.
INV. IOAN RANZOPOL, NR. 31
124. 216/12.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (
COSTACHE NICULAE) – GHERGANI, STR. GARII, NR. 375 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
125. 217/12.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( MUSTATA
ANICA) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 40 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
126. 218/12.10.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( NICO-
LAE ION CODRUT) – RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 80 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
127. 219/12.10.2020 – DUMITRA FLORICA DANIELA –

COLACU, STR. PROF. IOANA IVAN, NR. 30 – COSTRUIRE
LOCUINTA P+1E
128. 220/14.10.2020 – ENE EUGEN – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 153 – CONSTRUIRE ANEXA 
129. 221/15.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( STOICA
DAN) – RACARI, STR. ILFOVAT, NR. 16 – BRANSAMENT GAZE
NATURALE
130. 222/16.10.2020 – RAVAN DANESH MIRELA – RACARI,
STR. IASOMIEI, NR. 6 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
131. 223/19.10.2020 – ATODIRESEI ELENA – SABIESTI,
STR. BUCEGI, NR. 223 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
132. 224/21.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( TANASE
MARIUS) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 96 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
133. 225/21.10.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( DOBRE
NICOLETA ELENA) – GHIMPATI, STR. VALEA COLENTINEI, NR.
219 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
134. 226/22.10.2020 – GLOBAL LAND INVEST – RACARI,
STR. MESTECENILOR, P.2,3 T. 55 – DEZMEMBRARE CON-
FORM P.U.Z 11 LOTURI + LOT 12 DRUM
135. 227/23.10.2020 – POPA ADRIAN – GHIMPATI, LOT NR.
21 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
136. 228/26.10.2020 – GLOBAL LAND INVEST SRL –
RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 2 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
137. 229/02.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( PRI-
MARIA ORASULUI RACARI DISPENSAR) – RACARI, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 17 – BRANSAMENT GAZE NAT-
URALE
138. 230/02.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( CASA
PAROHIALA SABIESTI) – SABIESTI, STR. CONSTANTIN BRAN-
COVEANU, NR. 5 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
139. 231/02.11.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( NITA
NICOLETA) – BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 46 A –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
140. 232/02.11.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( CIU-
VAT CAMELIA) – RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 9 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
141. 233/02.11.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA (
RADOI VIOLETA) – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 56 –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 
142. 234/03.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( SANDU
ELENA) – BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 32 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
143. 235/05.11.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA ( CHIR-
ILA MARIAN) – COLACU, STR. FANTANII, NR. 414 A – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
144. 236/06.11.2020 – SDEE MUNTEANIA NORD SA ( NIC-
ULAE MIHAI) – RACARI, STR. BOANGA, NR. 50 – ALIMENTA-
RE CU ENERGIE ELECTRICA POMPA APA
145. 237/06.11.2020 – SC PARCUL INDUSTRIAL RACARI
SRL – RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 10 A – CON-
STITUIRE DRUM DE SERVITUTE
146. 238/09.11.2020 – SC CHEMICAL AGRO SRL –
MAVRODIN, STR. FIERULUI, NR. 339 A – INFORMARE
147. 239/10.11.2020 – ALECU ANDREEA BIANCA –
COLACU, STR. PROF. IOANA IVAN, LOT NR. 50 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+1E
148. 240/11.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( COMAN
ION) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 122 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
149. 241/11.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (
SIMULESCU MARINICA) – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR.
175 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
150. 242/12.11.2020 – ENE MIHAI – RACARI, GHIMPATI –
INFORMARE
151. 243/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( VOICU
GHEROGHE) – RACARI, STR. MOSTENI, NR. 30 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
152. 244/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( PLETEA
RICA) - GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR.
281 A – BRANSAMENT GAZE NATURALE
153. 245/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( DINCA
CONSTANTIN) – RACARI, STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 4 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
154. 246/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( CHIRA
IOANA) – RACARI, STR. ALEEA TRANDAFIRILOR, NR. 6 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
155. 247/16.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( TMPR
SIMULATION SRL) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 33 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
156. 248/16.11.2020 – SC PARCUL INDUSTRIAL RACARI
SRL – RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 10 A – CON-
STRUIRE HALA PRODUCTIE
157. 249/24.11.2020 – RISTEA STELA SI RISTEA MONICA
GABRIELA – RACARI, STR. ORHIDEELOR, NR. 3 A – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER
158. 250/24.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( IONESCU
MIRCEA) – MAVRODIN, STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 326
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
159. 251/24.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( ROBERT
NEGOITA) – RACARI, STR. MOSTENI, NR. 28 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
160. 252/26.11.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( MARIN
ADRIAN) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR.
313 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
161. 253/02.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( IVAN

NICOLAE) – COLACU, STR. BISERICII, NR. 84 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
162. 254/02.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( MIHAI
CONSTANTIN) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 56 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
163. 255/02.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( CRISTEA
GABRIEL CIPRIAN) – MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 282 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
164. 256/02.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( GUNICI
ADRIANA) – MAVRODIN, STR. ION LUCA CARAGIALE, NR. 15
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
165. 257/08.12.2020 – PAROHIA COLACU – COLACU, STR.
EC. MATEI MARIN, NR. 72 – CONSTRUIRE ANEXA
166. 258/08.12.2020 – CIOBANU ELENA CRISTINA –
COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 34 – CONSTRUIRE LOCUIN-
TA P+M
167. 259/09.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA ( FINCU
LAURA) – COLACU, STR. BISERICII, NR. 76 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
168. 260/15.11.2020 – GREEN GRID 2011 SRL –
MAVRODIN, T. 31, P. 199/3 - VANZARE
169. 261/ 17.12.2020 – SDEE MUNTENIA NORD SA
(BAHACIU MIHAI) – COLACU, STR. BISERICII, NR. 164 – ALI-
MENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
170. 262/22.12.2020 – SNGN ROMGAZ SA (DEPOGAZ
PLOIESTI) – RACARI – CALE ACCES PLATFORMA FORAJ
SONDA BILCIURETI
171. 263/22.12.2020 – SC ENGIE ROMANIA SA (MIRICA
ION) – GHERGANI, STR. GARII, NR. 362 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
172. 064/23.12.2020 – SNGN ROMGAZ SA – RACARI –
INSTALATIE TEHNOLOGICA SONDE BILCIURESTI
173. 265/23.12.2020 – MARIN FLORENTINA – RACARI,
STR. REPUBLICII, NR. 108 – CONSTRUIRE ANEXA GOSPO-
DAREASCA SI IMPREJMUIRE
174. 266/23.12.2020 – ORASUL RACARI – GHERGANI –
REGLEMENTARE ZONA GHICA DIN SAT GHERGANI, ORAS
RACARI, JUDET DAMBOVITA 
175. 267/23.12.2020 – ORASUL RACARI – COLACU – PUZ
– REGLEMENTARI URBANISTICE SAT COLACU, ORAS RACARI,
JUDET DAMBOVITA pentru EXTINDERE RETEA ILUMINAT,
RETEA APA, RETEA DRUMURI.
176. 268/23.12.2020 – ORASUL RACARI – PUZ – REGLE-
MENTARI URBANISTICE SAT GHIMPATI, ORAS RACARI, JUDET
DAMBOVITA pentru EXTINDERE RETEA ILUMINAT, RETEA APA,
RETEA DRUMURI.
177. 1/07.01.2021 – ALEXANDRU ION – GHIMPATI, STR.
SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 321 – CONSTRUIRE ANEXA
GOSPODAREASCA
178. 2/07.01.2021 – RADU MARIAN DANIEL – COLACU,
STR. BISERICII, NR. 114 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI
IMPREJMUIRE
179. 3/18.01.2021 –ORASUL RACARI -  COLACU, STR. LIB-
ERTATII – INITIERE PUZ REGLEMENTARI URBANISTICE SI
INTRODUCERE IN INTRAVILAN
180. 4/18.01.2021 – ORASUL RACARI – GHERGANI – INI-
TIERE PUZ REGLEMENTARI URBANISTICE
181. 5/18.01.2021 – NEDEA IOANA AURELIA – GHERGANI,
STR. ION GHICA, NR. 156 – DEMOLARE LOCUINTA PARTER
SI CONSTRUIRE LOCUITA P+M
182. 6/19.01.2021 – SDEE MUNTENIA NORD SA (TPMR
SIMULATION SRL) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 33 –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA HALA PRODUCTIE
183. 7/19.01.2021 – DUTU AUREL NICOLAE – GHERGANI,
T. 65/1, P. 42 – INTOCMIRE PUZ
184. 8/19.01.2021 – DUTU GEORGE – GHERGANI, T. 61/1,
P. 43 – INTOCMIRE PUZ
185. 9/20.01.2021 – TUDORACHE VALENTIN – GHERGANI,
STR. ION GHICA, NR. 169 – CONSTRUIRE ANEXA
186. 10/20.01.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (PAUN CRIS-
TIAN) – RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 98 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
187. 11/20.01.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (FASCO
GHEORGHITA) – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 189 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
188. 12/20.01.2021 – NICOLAE MARIN – COLACU, STR.
HELESTEULUI, NR. 208 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
189. 13/20.01.2021 – ROSCA BIANCA MARIA – RACARI,
STR. REPUBLICII, NR. 29 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
190. 14/21.01.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (PREDA
IOANA) – BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR. 23 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
191. 15/21.01.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (BOSOIU
VICTORIA) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN,
NR. 256 A – BRANSAMENT GAZE NATURALE
192. 16/25.01.2021 – ENACHE GHEORGHITA – COLACU,
STR. IOANA IVAN, NR. 55 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
193. 17/27.01.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (NITOI
CRINA GABRIELA) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 44 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
194. 18/28.01.2021 – DEER SA SUCURSALA TARGOVISTE
(ENE EUGEN) – RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 153
– ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANEXA GOSPODAR-
EASCA
195. 19/29.01.2021 – DEER SA SUCURSALA TARGOVISTE
(SANDU MARILENA) – SABIESTI, STR. ALEEA SONDELOR,
NR. 68 A – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
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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:

- {TEFAN IOANA - 85 ANI
- IANCU MARIN - 73 ANI
- BARBU MANDA - 75 ANI

GHERGANI

- DAN DUMITRU - 87 ANI

COLACU

- MANEA NICULINA- 80 ANI

- BALACIU ELENA - 75 ANI

- T|NASE NICULAE - 83 ANI

GHIMPATI

BARBU MARIN - 85 ANI

MAVRODIN 

- BUSCU HORIA- VANGHELE -
69 ANI

- DOGARU STEFANA- 73 ANI

BALANESTI

- RADU MARIA- 92 ANI

BUCURESTI

- PETCU SMARANDA - 91 ANI

- SUCIU NATALIA - 82 ANI

DECESE

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

ancuta.bucur@yahoo.com

1. R|DUCANU - PREOTEASA DAVID-ANDREI
06.01.2021
2. ENACHE IONU}-MARIO
13.01.2021
3. POROJAN ALEXANDRU-IOAN
20.01.2021
4. NEAC{U DANIEL-MIHAI-VALENTIN
02.01.2021
5. GHEORGHE CLAUDIU-DAVID
02.02.2021

JITEA PATRICK-CHRISTIAN- act transcris

NA{TERI

STAN ALEXANDRU- SEBASTIAN 
cu MONICA- ELENA

MIHAI DUMITRU 
cu ELEONORA

MARCU DANIEL- GHEORGHE  
cu MARINA- GEORGIANA

“Via]a este precum Soarele . . . [tim c\ este acolo, dar nu suntem con[tien]i de existenta lui
decând atunci când ne este frig.” – autor necunoscut
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Prim\riei ora[ului R\cari: 

www.primariaracari.ro

ISSN: 1844-7678

Psalmii 32.1-8

Ferice de cel cu f\r\delegea iertat\ şi de cel
cu p\catul acoperit! 

Ferice de omul c\ruia nu-i ]ine în seam\
Domnul nelegiuirea şi în duhul c\ruia nu este
viclenie! 

Cât\ vreme am t\cut, mi se topeau oasele
de gemetele mele necurmate,  c\ci zi şi
noapte mâna Ta ap\sa asupra mea; mi se
usca vlaga cum se usuc\ p\mântul de seceta

verii. 
Atunci ]i-am m\rturisit p\catul meu şi nu

mi-am ascuns f\r\delegea. Am zis: „Îmi voi
m\rturisi Domnului f\r\delegile!”  Şi Tu ai iertat
vina p\catului meu. 

De aceea orice om evlavios s\ se roage ]ie
la vreme potrivit\! Şi chiar de s-ar v\rsa ape
mari, pe el nu-l vor atinge deloc. 

Tu eşti ocrotirea mea, Tu m\ sco]i din
necaz, Tu m\ înconjori cu cânt\ri de izb\vire.  
„Eu, zice Domnul, te voi înv\]a şi-]i voi ar\ta
calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sf\tui
şi voi avea privirea îndreptat\ asupra ta.” 

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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