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NOUL POD peste râul
Colentina D.C. 43APrimăvara a venit

și în pandemie!

A venit prim\vara …un nou început,
perioada cea mai încânt\toare  a anului!
Natura se treze[te la via]\. Ea ne r\sfa]\,
în sfâr[it, cu primele raze de soare, cu
adev\rat de prim\var\.  Totul a c\p\tat
culori vii.

Prim\vara debuteaz\ în cel mai frumos
mod posibil. 1 martie veste[te oficial
venirea prim\verii, urmat\ de 8 martie,
ziua tuturor femeilor, momente calde de

întâlniri suflete[ti, cu flori,
cadouri, armonie. Nu în ultimul
rând, urmat\ de s\rb\toarea 
religioas\ de Pa[ti, unde ne
strângem cu to]ii acas\, în sânul
familiei, cu bun\voin]\ [i
împ\care sufleteasc\.

Prim\vara este un moment
mult a[teptat. Aerul proasp\t [i

c\ldura ne dau un motiv în plus de a ne
bucura de statul în aer liber. Personal m\
umplu de bucurie [i optimism atunci când
v\d cum, an de an, p\s\rile migratoare se
reîntorc şi în R\cari pentru a cuib\ri. 

Este o imagine frumoas\ s\ vezi cum
berzele poposesc pe terenurile agricole de
la noi, în c\utare de hran\, dup\ un drum
de mii de kilometri.

(urmare ^n pagina a 2-a)

CONCURSUL
“Cea mai frumoas\

gospod\rie!“ – continu\

”Prim\vara este o
s\rb\toare imens\ la

care particip\ toate
elementele naturii.”

Victor Hugo

A venit prim\vara! Barza din
R\cari, s-a întors în cuib
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De anul trecut, un cuib de berze din
R\cari este monitorizat video [i poate fi 
vizionat online, spre deliciul tuturor.

Spre bucuria noastr\, se pare c\ perechea
este format\ din berze tinere care au depus
ou\ în timp util şi au şanse mari s\-[i creasc\
pufo[ii pui. Cu siguran]\, vom avea doi nepo]ei
şi dou\ nepo]ele care, dup\ 50-60 de zile, ne
vor încânta cu prima lor lec]ie de zbor. Vom
avea parte de un sezon plin de surprize - v\
dorim vizionare pl\cut\ în noua noastr\ 
aventur\ cu berzele din R\cari!

Nu uita]i, vizionarea p\s\rilor în direct este
una dintre cele mai bune metode de educa]ie
în spiritul conserv\rii naturii [i a animalelor
s\lbatice. Vizionarea se poate face live pe 
site-ul www.primariaracari.ro!

Şi cum prim\v\ra este
un anotimp ce aduce mult\
bucurie, emo]ii pozitive şi
voin]a de a bucura pe cei
din jur, voi prezenta în 
rândurile ce urmeaz\ 
(aşa cum mul]i dintre    
dumneavoastr\ a]i v\zut în
post\rile mele pe facebook)
un proiect amplu (m\ refer
aici la dezvoltarea localit\]ii)
care va fi reprezentat de
finan]area primit\ pe Axa 13
prin Programul opera]ional
Regional, proiecte în valoare
de circa 10 milioane de
euro. Este un proiect mare
care ne va bucura pe to]i.     

Aceste proiect a fost
împ\r]it în dou\: PIRU NORD şi PIRU SUD. 
Toate aceste proiecte au intrat în linie dreapt\
dup\ aproximativ trei ani de la primul înscris, şi
anume 27 aprilie 2018, când am creat primul
manuscris, prima ciorn\ referitoare la acest
proiect. 

Suntem în situa]ia în care contractele de
finan]are au fost semnate. Un moment mult
aşteptat de noi to]i pentru dezvoltarea oraşului
nostru!

În zona de nord avem un principal proiect:
reabilitare, modernizare, extindere şi echipare
{coala Gimnazial\ Colacu, apoi înfiin]area
Centrului cultural în satul Colacu; ^nfiin]are
Centru cultural şi loc de joac\  în satul
St\neşti; amenajare parc în satul S\bie[ti;
construire baz\ sportiv\  în satul Colacu; 
modernizare str\zi în zona NORD. 
În zona de NORD sunt incluse cartierele
Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti, St\neşti şi
Ghimpa]i.

Voi enumera şi str\zile care vor intra în 
reabilitare, cu şanse foarte mari de 110%, în
prim\vara anului viitor. Chiar dac\ în acest
moment avem finan]area asigurat\ prin 
contractul de finan]are semnat de Ministerul
Dezvolt\rii, urmeaz\ etapele obligatorii pe care
trebuie s\ le parcurgem şi anume: la acest
moment am demarat procedura de întocmire a
proiectelor, dup\ care proiectele vor fi avizate
de c\tre specialişti din cadrul Agen]iei de
Dezvoltare Regional\ SUD Muntenia. Dup\
avizare intr\m în faza de licita]ie pentru
desemnarea constructorului.
La Mavrodin vor fi reabilitate str\zile: Pinului,
Bradului, Fagului, Stejarului, Salcâmilor,
Prunului, Garoafei, M\rului, Câmpului, Şocului.
În Ghimpa]i: Porumbeilor, Lt. Aviator Stoicescu
Titi, Parlamentului, Eroilor, D\m\roaia, Valea

Colentinei, Drumul Mare, Caisului, M\ceşului,
Triorului, Al Ioan Cuza. În Colacu: Tineretului,
Colentinei, Heleşteului, Teiului, Cireşului,
Prunilor, C\r\midari, Izlazului, Mihail
Sadoveanu. Str\zi în S\bie[ti: Izvor, Aleea
Sondelor, Caraiman, Vân\torilor. 

În zona de SUD, principalul obiectiv este 
reabilitarea, modernizarea, extinderea şi
echiparea Şcolii Gimnaziale din R\cari apoi
extinderea şi modernizarea bazei sportive în
oraşul R\cari; amenajare Parcul Eroilor în
oraşul R\cari

Modernizare str\zi în zona SUD şi anume:
Str\zi ^n R\cari: Podul B\rbierului, Poştei,
Ilfovat, Orhideelor, Trandafirilor, N. Popescu
Racareanu, Filipeasca, Aleea Parcului, Aleea
Pompierilor; Str\zi în Ghergani: Oraca, Digului,

ing. Tudor Ion, Industriilor, Aleea Nucilor,
Florilor.

Acestea sunt proiectele la care finan]area
este sigur\, nu se mai pune întrebarea
“dac\?”, ci “când?. 

Dup\ ce vom parcurge etapele 
enumerate, o s\ vedem apoi şi utilajele în
şantier.

{i revenind la natur\... S-o protej\m! 
E vorba de viitorul nostru, de viitorul copiilor
no[tri. Degradarea mediului afecteaz\ nu
numai plantele [i animalele, ci [i oamenii.
Natura nu a fost creat\ pentru a fi schimbat\.
Natura ne asigur\ condi]iile necesare vie]ii,
îns\ depinde de noi dac\ dorim s\ folosim
aceste elemente esen]iale cât mai util.     

Poluarea se agraveaz\ pe zi ce trece şi se
pare c\ popula]ia nu acord\ interes suficient
acestui proces nociv. Ocrotirea naturii este o
problem\ care ne priveşte pe to]i şi, tocmai de
aceea, fiecare persoan\ trebuie s\ îşi asume
aceast\ responsabilitate. Cât a ]inut şi ]ine de
noi, ne asum\m aceast\ responsabilitate.

De 13 ani, ne tot str\duim s\ schimb\m
în bine fa]a localit\]ilor, aspectul str\zilor,
cur\]enia fiind o coordonat\ a unei vie]i 
civilizate, iar p\strarea ei o dovad\ de
educa]ie. Am desf\[urat campanii de
cur\]enie: “Adopt\ un km!”, însemnând 
participarea a numero[i localnici, copii, tineri [i
mai pu]in tineri; de fiecare dat\ au fost strân[i
zeci [i sute de saci cu gunoi. 

Am redat naturii aspectul curat, pentru c\
unde natura este curat\, oamenii sunt ferici]i.
Totuşi cu regret o spun... mai sunt persoane,
dup\ atât efort depus, care nu vor s\ priceap\,
s\ în]eleag\ c\ ne dorim o localitate f\r\
gunoaie aruncate la marginea drumului. Aceste

persoane care au procedat astfel şi au lucrat
împotriva bunului sim], împotriva legilor în
vigoare, dar [i în dispre]ul oamenilor oneşti din
localitate, [i, drept urmare, organele în drept
vor aplica legea, pentru c\ a[a se cade.

În prezent, şi desigur şi în viitor, datoria 
noastr\, a oamenilor one[ti, este şi de a 
semnala imediat dac\ vedem pe cineva c\
polueaz\ sau care distruge bunurile publice, 
precum acei br\du]i distruşi f\r\ mil\ din 
parcul Colacu. V\ rog s\ ne ajuta]i s\-i identif-
ic\m! Nu e greu! Prin orice mijloace de comu-
nicare aşteptam mesajele şi fotografiile voas-
tre! Orice informa]ie ne ajut\! V\ mul]umesc!

Sunt celebre cuvintele lui Albert
Schweitzer (câştig\tor al premiului Nobel pen-
tru pace - filozof, teologist şi misionar pentru

drepturile omului şi protejare a
mediului, în Africa) “Omul şi-a pier-
dut capacitatea de a prevedea şi
de a anticipa. Va sfârşi prin a dis-
truge planeta”. Sper\m s\ nu aib\
dreptate pân\ la urm\! 

Închei cu o ultim\ rug\minte
care ]ine de s\n\tatea noastr\...
Dragi r\c\reni, ave]i încredere în 
beneficiile imuniz\rii. Eu sunt 
convins c\ prin vaccinare putem
dep\[i aceast\ etap\ a pandemiei
şi putem s\ intr\m în normalitate
cât mai repede. Şi ca informare,
din 12 aprilie a început adminis-
trarea vaccinului Moderna şi în
centrul de vaccinare din R\cari. V\
doresc tuturor s\n\tate!

“Prim\vara” de Vasile Alecsandri
A trecut iarna geroas\,
Câmpul iar a înverzit,
Rândunica cea voioas\
La noi iar\[i a sosit. 
Dintr-o creang\-n alta zboar\ 
Sturzul galben, aurit,
Salutare, prim\var\, 
Timp frumos, bine-ai venit!
Turturelele se îngân\,
Mii de fluturi vezi zburând
{i pe harnica albin\
Din flori miere adunând.
Cânt\ cucu-n dumbr\vioar\
Pe copacul înflorit,
Salutare, prim\var\,
Timp frumos, bine-ai venit!

V\ transmit la finalul acestor rânduri, cele
mai frumoase gânduri de s\n\tate şi fericire,
s\rb\tori fericite, lumin\ în cas\, în suflete,
bucurii [i s-auzim numai de bine!
Hristos a înviat!

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

Fiindc\ atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, c\ a dat pe sin-
gurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El s\ nu piar\, ci s\ aib\ via]a
veşnic\. Ioan 3.16

(urmare din pagina 1)

Primăvara a
venit și în
pandemie!
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Hot\rârile Consiliului Local R\cari, 
adoptate ^n [edin]a ordinară din data de 31.03.2021

nr. 87, 2021

Consiliul Local hot\r\[te ceea 
ce executivul va ^nf\ptui

În data de 31.03.2021, 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 15 consilieri şi doi delega]i
s\teşti.

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

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. RAPORTUL primarului oraşului R\cari pe
anul 2020 – domnul primar prezint\ în sin-
tez\ raportul de activitate pentru anul 2020,
raport care cuprinde şi activitatea serviciilor
de specialitate din subordine, care va fi pub-
licat integral pe site-ul institu]iei.
2. RAPORTUL viceprimarului oraşului R\cari
pe anul 2020 – domnul viceprimar prezint\
în sinteza raportul de activitate pentru anul
2020, începând cu data de 10.12.2020,
când a fost ales, care va fi publicat integral
pe site-ul institu]iei. De asemenea, domnul
Popa Dumitru, viceprimar în func]ie de la
data de 01.01.2020 pân\ la data de
29.10.2020, dat\ când a fost constituit
consiliul local, rezultat din alegerile locale
din 20.09.2020.
3. RAPORTUL comisiilor de specialitate ale
consiliului local. Toate comisiile de speciali-
tate au depus raportul în format scris.
4. RAPORTUL comisiilor de specialitate ale
consiliului local. To]i consilierii locali, au
depus raportul în format scris.
5. Proiect de hot\râre privind desemnarea
membrilor comisiei pentru evaluarea perfor-
man]elor profesionale ale secretarului gener-
al al oraşului R\cari, pe anul 2020.

Doamna secretar general  aduce la
cunoştin]\, necesitatea desemn\rii a doi
membri din cadrul Consiliului local pentru
constituirea comisiei de evaluare a perfor-
man]elor profesionale pe anul 2020,
comisie care va fi constituit\ din primar şi
doi consilieri desemna]i, care s\ acorde cal-
ificativul anual pentru secretarul general al
oraşului R\cari. Doamna preşedint\ invit\
membrii consiliului s\ fac\ propuneri.     

Domnul T\nase Mugurel, viceprimar,
propune ca membrii desemna]i s\ fie
aceeaşi ca anul precedent, pentru a asigura
o continuitate, astfel propune ca membri în
comisia de evaluare pe doamna consilier
local Carp Marioara şi doamna consilier
local Alionte Aurica. 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
achizi]ion\rii unui autoturism marca Duster,
în sistem de leasing financiar. Domnul pri-
mar arat\ c\ autoritatea executiv\
inten]ioneaz\ s\ achizi]ioneze în sistem
leasing un autoturism marca Duster,
achizi]ie care a mai fost aprobat\ în anul
precedent, îns\ finan]atorul solicit\,
adoptarea unei hot\râri în anul încheierii
contractului de leasing. Comisia de speciali-

tate acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este aprobat cu
un num\r de 12 voturi pentru, 0 ab]ineri şi
3 împotriva (consilierii locali Florea Ştefan,
B\lan Marin, Sanislav Alexandru).
7. Proiect de hot\râre privind contractarea
unui împrumut pentru sus]inerea finan]\rii şi
cofinan]\rii pentru obiectivele de investi]ii
aflate în derulare la nivelul unit\]ii adminis-
trative teritoriale oraşul R\cari. Domnul pri-
mar arat\ c\ autoritatea executiv\
inten]ioneaz\ s\ contracteze un împrumut
pentru sus]inerea finan]\rii şi cofinan]\rii
obiectivelor de investi]ii, aflate în imple-
mentare la nivelul oraşului 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
8. Proiect de hot\râre privind aprobarea
organigramei C.R.P.V. R\cari. Domnul Primar
arat\ c\ acest proiect de hot\râre a fost
ini]iat având în vedere necesitatea
modific\rii organigramei, condi]ie care este
necesar\ pentru ob]inerea licen]ei de
func]ionare a CRPV. Astfel, a fost prezentat\
propunerea de includere în aparatul de spe-
cialitate, fa]\ de personalul existent a unui
num\r de 2 medici, 1 psiholog, un kine-
toterapeut. 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 aprobarea
Regulamentului de organizare şi func]ionare
al C.R.P.V. R\cari. Domnul primar arat\ c\
acest proiect de hot\râre a fost ini]iat având
în vedere necesitatea modific\rii
Regulamentului de organizare şi func]iei,
condi]ie care este necesar\ pentru
ob]inerea licen]ei de func]ionare a CRPV.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
10. Proiect de hot\râre pentru aprobarea
documenta]iei de urbanism PUZ şi a
Regulamentului de urbanism aferent PUZ
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastruc-
turii de ap\ şi ap\ uzat\ în jude]ul
Dâmbovi]a în perioada 2014-2020" pentru
lucrarea "Extindere şi realizare sta]ii de epu-
rare în Fieni, R\cari, Nucet, B\leni,
M\t\saru, Corbii Mari, Finta, Morteni,
Vişina, Potlogi Târgovişte G\eşti, Titu "- pe
raza unit\]ii administrativ teritoriale ORAŞUL
R|CARI. Domnul primar arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost ini]iat în vederea
îndeplinirii unei noi etape de implementare
a proiectului derulat de c\tre Compania de
Ap\ Dâmbovi]a, pentru realizarea sistemului
de canalizare în oraşul R\cari, Ghergani şi
Mavrodin, respectiv aprobarea
documenta]iei PUZ pentru sta]ia de ap\ şi
epurare ape uzate R\cari. Comisia de spe-
cialitate 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 pentru aprobarea
documenta]iei de urbanism PUZ şi a
Regulamentului de urbanism aferent PUZ -
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastruc-
turii de ap\ şi apa uzat\ în jude]ul

Dâmbovi]a în perioada 2014-2020" pentru
lucrarea "SURSE DE AP|, REZERVOARE,
STA}II DE CLORINARE, STA}II DE POMPARE,
ADUC}IUNI PENTRU - TITU, CONTEŞTI,
R|CARI, LUNGULE}U, POTLOGI, ODOBEŞTI,
CIOC|NEŞTI, SLOBOZIA MOAR|,
PRODULEŞTI "- pe raza unit\]ii administrativ
teritoriale ORAŞUL R\cari. 

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre, a fost ini]iat în vederea îndeplinirii
unei noi etape de implementare a proiectu-
lui derulat de c\tre Compania de Ap\
Dâmbovi]a, pentru realizarea sistemului de
canalizare în oraşul R\cari, Ghergani şi
Mavrodin, respectiv aprobarea
documenta]iei PUZ pentru sta]ia de ap\ şi
epurare ape uzate R\cari. Comisia de spe-
cialitate acorda 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 aprobarea
Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului “Proiect
Regional de dezvoltare a infrastructurii de
ap\ şi apa uzat\ în jude]ul Dâmbovi]a, în
perioada 2014-2020”, realizat pe raza
unit\]ii administrativ teritoriale ORAŞUL
R\cari. Domnul primar arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost ini]iat în vederea
îndeplinirii unei noi etape de implementare
a proiectului derulat de c\tre Compania de
Ap\ Dâmbovi]a, pentru realizarea sistemului
de canalizare în oraşul R\cari, Ghergani şi
Mavrodin, respectiv aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru sta]ia de ap\ şi
epurare ape uzate R\cari. Comisia de spe-
cialitate acorda 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 aprobarea
Planului anual de evolu]ie a tarifelor (con-
form rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), ai
proiectului “Proiect Regional de dezvoltare a
infrastructurii de ap\ şi apa uzat\ în jude]ul
Dâmbovi]a, în perioada 2014-2020”, real-
izat pe raza unit\]ii administrativ teritoriale
ORAŞUL R\cari.

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre, a fost ini]iat în vederea îndeplinirii
unei noi etape de implementare a proiectu-
lui derulat de c\tre Compania de Ap\
Dâmbovi]a, pentru realizarea sistemului de
canalizare în oraşul R\cari, Ghergani şi
Mavrodin, respectiv aprobarea Planului

anual de evolu]ie a tarifelor (conform rezul-
tatelor Analizei Cost-Beneficiu), pentru sta]ia
de ap\ şi epurare ape uzate R\cari. Comisia
de specialitate acorda aviz favorabil. Se
supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
14. Proiect de hot\râre privind aprobarea
cofinan]\rii în cadrul proiectului “Proiect
Regional de dezvoltare a infrastructurii de
ap\ şi apa uzat\ în jude]ul Dâmbovi]a, în
perioada 2014-2020”, realizat pe raza
unit\]ii administrativ teritoriale ORAŞUL
R\cari.

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre, a fost ini]iat în vederea îndeplinirii
unei noi etape de implementare a proiectu-
lui derulat de c\tre Compania de Ap\
Dâmbovi]a, pentru realizarea sistemului de
canalizare în oraşul R\cari, Ghergani şi
Mavrodin, astfel c\  se propune aprobarea
valorii totale a Proiectului regional de dez-
voltare a infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\
în jude]ul Dâmbovi]a, în perioada 2014 –
2020, valoarea investi]iilor aferente UAT
oraşul R\cari, în sum\ total\ de
16.540.580 euro, f\r\ TVA şi participarea
Consiliului Local al UAT oraşul R\cari la cofi-
nan]area Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de ap\ [i ap\ uzat\ în jude]ul
Dâmbovi]a, în perioada 2014 – 2020, cu
suma total\ de 310.963 euro, reprezentând
contribu]ia proprie de 2% din valoarea eligi-
bil\ a investi]iilor aferente oraşului R\cari.
Comisia de specialitate acorda aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei prezen]i.
15. Proiect de hot\râre privind aprobarea
cuantumului taxei de habitat, cu destina]ie
special\ de salubrizare pentru anul 2021.
Domnul primar arata c\ acest proiect de
hot\râre a fost ini]iat în vederea aprob\rii
cuantumului taxei de habitat pe anul 2021,
cu men]iunea c\ aceste taxe nu au fost
modificate fa]\ de anul 2020. Comisia de
specialitate acorda aviz favorabil. Se supune
la vot proiectul de hot\râre, care este apro-
bat în unanimitate de cei prezen]i.

(urmare ^n pagina 6urmare ^n pagina 6)

SECRETAR GENERAL,  
jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com
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ERATA: a fost omis f\r\ inten]ie ^n descrierea proiectului de
canalizare cartierul St\ne[ti ^n num\rul ziarului nr. 86.
A fost finalizata procedura de depunere oferte publice, proiectare
si executare canalizare  Colacu, Sabiesti, Stanesti, Balanesti si
Ghimpati. In prezent, se afla in evaluare desemnare castigatorilor.

Cine? ce? unde? când?

3 ani de la primul pas!
Urmeaz\ 3-4 ani de munc\ asidu\!

Au fost semnate dou\ mari contracte cu finan]are european\

Ce au mai f\cut primaru’ [i echipa sa?
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Lucr\rile au început în luna 
septembrie 2020. Valoarea
investi]iei este de 4.200.000
lei, finan]are prin Hot\rârea de
Guvern 341/2020 pentru situa]ii
de urgen]\.

Viiturile puternice  au fost la un
pas s\ m\ture din temelii podul
vechi de peste 50 de ani, peste
râul Colentina D.C. 43A  inrarea
în satul Ghimpa]i,  care asigura
leg\tura între satul Ghimpa]i [i
localitatea  de centru, precum
[i singura leg\tur\ între comuna
Butimanu [i oraşul R\cari.

Demersurile rapide f\cute de
admnistra]ia local\ condus\ de
primarul Marius Carave]eanu, au
f\cut posibil\ evitarea unui 
dezastru care ar fi avut ca
urm\ri, izolarea a 397
gospod\rii, având 873 locuitori,
de restul localit\]ii, locuitorii 
satului Ghimpa]i fiind nevoi]i s\
ocoleasc\ aproximativ 50 km
pentru a ajunge în centrul
ora[ului R\cari, pe ruta ocoli-
toare Butimanu – Crevedia –
Cioc\neşti – Tart\[e[ti – R\cari,
fa]\ de aproximativ 5 km actual.

NOUL POD peste râul Colentina D.C. 43A,
intrarea în satul Ghimpa]i,ora[ul R\cari.

Noul pod peste râul
Colentina D.C. 43A,
intrarea în satul
Ghimpa]i, ora[ul
R\cari, este dat în
folosin]\, în locul
podului vechi de
peste 50 de ani.

Lucr\ri de gospod\rire ^n

localit\]i

Ce au mai f\cut primaru’ [i echipa sa?
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16. Proiect de hot\râre privind
aprobarea cotiza]iei datorat\ la
Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar\ ‹‹Reabilitarea

colect\rii, transportului, depozit\rii, 
prelucr\rii deşeurilor solide în jude]ul
Dâmbovi]a››, pe anul 2021. Domnul primar
arat\ c\ acest proiect de hot\râre a fost
ini]iat în vederea aprob\rii cuantumului
cotiza]iei datorat\ la Asocia]iei de
Dezvoltare Intercomunitar\ ‹‹Reabilitarea
colect\rii, transportului, depozit\rii, prelu-
cr\rii deşeurilor solide în jude]ul
Dâmbovi]a››, pe anul 2021, cu men]iunea
ca aceasta taxa nu au fost modificat\ fa]\
de anul 2020. Comisia de specialitate
acorda aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate de cei prezen]i.
17. Proiect de hot\râre privind acordarea
unui ajutor financiar, familiei Porojan
Bogdan, cu domiciliul în oraşul R\cari, str
Ana Ip\tescu, nr. 6A, jude]ul Dâmbovi]a.
Domnul primar arata c\ a ini]iat acest
proiect de hot\râre, în urma evenimentului
nefericit din data de 26.02.2021 în care a
avut loc un accident rutier, soldat cu
moartea elevei Porojan Rebeca-Daniela şi
accidentarea grav\ a tat\lui s\u Bogdan
Porojan, cu domiciliul în oraşul R\cari, str
Ana Ip\tescu, nr. 6A, jude]ul Dâmbovi]a,
care se afla în continuare în spital, într-o
stare critic\, situa]ie care presupune
anumite cheltuieli materiale şi de spi-
talizare. Fa]\ de cele cele de mai sus, se
propune suma de 5.000 lei. Comisia de
specialitate acorda aviz favorabil. Se
supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate de cei
prezen]i.
18. Proiect de hot\râre privind acordarea
de scutiri, unor contribuabili persoane fiz-
ice.

Domnul primar prezint\ materialele

şedin]ei, fa]\ de care men]ioneaz\ c\
propune acordarea de scutiri pentru per-
soanele care sunt înscrise în referatul
prezentat, cu excep]ia contribuabilului care
de]ine bunuri mobile, autoturism şi care, în
acest caz nu se încadreaz\ în prevederile
Codului fiscal pentru acordarea de scutiri.
Comisia de specialitate acorda aviz favora-
bil. Se supune la vot proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate de cei
prezen]i.
19. Proiect de hot\râre privind aprobarea
efectu\rii unui schimb de teren pentru
suprafa]a de 3200 mp proprietatea privat\
a U.A.T. oraşul R\cari, cu suprafa]a de
5000 mp teren situat în oraşul R\cari,
ST|NEŞTI, jude]ul Dâmbovi]a şi a raportului
de evaluare.

Doamna secretar general arata c\
acest proiect de hot\râre a fost ini]iat
având în vedere necesitatea şi oportuni-
tatea întocmirii unor planuri cadastrale, în
care se identifica minusuri de suprafe]e,
rezultate din m\sur\torile ini]iale, precum
şi pentru solu]ionarea unor situa]ii în care
anumite persoane de]in în proprietate
suprafe]e mai mari în continuarea cur]ilor,
decât cele înscrise în titlul de proprietate,
se identifica urm\toarele posibilit\]i: -
Realizarea unui schimb de teren cu propri-
etarul suprafe]ei de 5000 mp teren extravi-
lan, situat\ în oraşul R\cari, sat St\neşti, T
4/1, P 45, cu suprafa]a în echivalent sta-
bilit\ conform raportului de evaluare de
3.200 mp teren extravilan arabil, aflat\ în
proprietatea privat\ a oraşului R\cari, situ-
at\ în T 1, P45 - St\neşti: întocmirea doc-
umenta]iilor cadastrale precum şi
încheierea actului de schimb în form\ aut-
entic\, pentru a se putea întocmi şi aviza
de c\tre OCPI a planului cadastral în
ambele tarlale. Aprobarea raportului de
evaluare. 

Comisia de specialitate acord\ aviz

favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat în unanimitate
de cei prezen]i.
20. Proiect de hot\râre privind aprobarea
efectu\rii unui schimb de teren pentru
suprafa]a de 12.891 mp teren extravilan
proprietatea privat\ a U.A.T. oraşul R\cari,
cu suprafa]a de 6914 mp teren intravilan
situat în oraşul R\cari, GHERGANI, jude]ul
Dâmbovi]a şi a raportului de evaluare.

Doamna secretar general arata c\
acest proiect de hot\râre a fost ini]iat
având în vedere necesitatea şi oportuni-
tatea amenaj\rii şi întregirii unei zone de
locuit, în satul Ghergani, str. Loturi, precum
şi pentru solu]ionarea unor cereri pentru
atribuirea de loturi de cas\ pentru locuitorii
oraşului R\cari, cu venituri reduse. Astfel
se propune realizarea unui schimb de teren
cu proprietarul suprafe]ei de 6.914 mp
teren intravilan, situat\ în oraşul R\cari,
sat Ghergani, str. Oraca, nr 114, cu
suprafa]a total\ de 21891 mp în echiva-
lent teren extravilan şi aprobarea raportului
de evaluare. Comisia de specialitate acor-
da aviz favorabil. Se supune la vot proiectul
de hot\râre, care este aprobat în unanimi-
tate de cei prezen]i.
21. Proiect de hot\râre privind aprobarea
pentru îndreptare eroare material\ înscris\
în cadrul Planului de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului – oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a.

Domnul primar aduce la cunoştin]\ c\
a ini]iat acest proiect de hot\râre având în
vedere c\ a fost identificat\ o eroare în
PUG ul oraşului, cu men]iunea ca în
sus]inerea acestui proiect de hot\râre a
fost ob]inut avizul Arhitectului şef al
jude]ului Dâmbovi]a. Comisia de speciali-
tate acorda aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate de cei prezen]i.
22. Proiect de hot\râre privind aprobarea

închirierii unui spa]iu pentru desf\şurarea
activit\]ilor specifice Cabinetului Medical
Veterinar Nicolau- Nelu Orlando, în cadrul
Sediului Administrativ situat în oraşul
R\cari, sat Ghimpa]i, str. Slt Barbu Petre
Marian, nr. 365. Domnul primar arat\ c\
medicul veterinar a solicitat un spa]iu pen-
tru sediul social al cabinetului, fapt pentru
care propune acordarea cu titlu gratuit a
unui spa]iu în cadrul Sediului Administrativ
Ghimpa]i. Comisia de specialitate acord\
aviz favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat în unanimitate
de cei prezen]i.
23. Proiect de hot\râre privind aprobarea
acordului de parteneriat cu Filiala
jude]ean\ Dâmbovi]a a Asocia]iei Na]ionale
Cultul Eroilor “Regina Maria “, pentru pro-
movarea sentimentului de pre]uire şi
recuno[tin]\ fa]\ de eroii şi martirii neamu-
lui.

Domnul primar arat\ c\ a fost solicitat\
încheierea unui parteneriat cu Filiala
jude]ean\ Dâmbovi]a a Asocia]iei Na]ionale
Cultul Eroilor “Regina Maria “  şi propune
materializarea acestui parteneriat şi
îndeplinirea obliga]iei de plat\ a unei con-
tribu]ii de 1000 lei. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate de cei prezen]i.
24. Diverse.
La punctul diverse au fost discutate prob-
leme 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.

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, 
adoptate ^n [edin]a ordinară din data de 31.03.2021
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Hot\rârile Consiliului Local R\cari, 
adoptate ^n [edin]a ordinară din data de 20.04.2021

SECRETAR GENERAL,  
jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

În data de 20.04.2021, 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 15 con-
silieri şi doi delega]i s\teşti.

În deschiderea lucr\rilor şedin]ei,
dup\ intonarea Imnului na]ional, dom-
nul primar propune aprobarea ordinii de
zi, propunere care se aprob\ în unanim-
itate de cei prezen]i.

Se trece la discutarea ordinii de zi.
1. Proiect de hot\râre privind apro-
barea execu]iei bugetare pe trimestrul I
2021.
Doamna preşedinte d\ cuvântul doam-
nei contabil şef, care prezint\ execu]ia
bugetar\ pe trimestrul I. Comisia de
specialitate acord\ aviz favorabil. Se
supune la vot proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate de cei
prezen]i.
2. Proiect de hot\râre privind apro-
barea bugetului local pe anul 2021.

Doamna preşedinte d\ cuvântul
domnului primar care arat\ c\ resursele

bugetare pe anul 2021 sunt conform
repartiz\rilor primite din sursele care
compun bugetul local, [i sunt prezen-
tate în detaliu în materialele comuni-
cate odat\ cu ordinea de zi. În ceea  ce
priveşte lista de investi]ii, aceasta a fost
întocmit\ pentru a cuprinde toate
investi]iile propuse pentru anul 2021,
fiind identificat\ în materialele comuni-
cate. Atât pe marginea aloc\rilor
bugetare cât şi pe marginea listei de
investi]ii, domnul primar solicit\
întreb\ri din partea consilierilor locali.
Având în vedere c\ nu sunt înscrieri la
cuvânt, doamna preşedinte solicit\
avizul comisiei de specialitate. 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 preluarea
cu titlu gratuit a unui nr. de 86 p\tu]uri
preşcolari de la Liceul Teoretic “Ion
Ghica” şi aprobarea repartiz\rii acestora
c\tre beneficiarii de ajutor social şi alte
persoane f\r\ venituri, din oraşul
R\cari.

Domnul primar, arat\ c\ Liceul
Teoretic “Ion Ghica” R\cari, a propus
predarea c\tre prim\rie a unui num\r
de 86 p\tu]uri pentru preşcolari,
obiecte de inventar primite cu titlu de
sponsorizare pentru a putea fi redis-
tribuite c\tre persoanele din localitate,
f\r\ venituri, c\rora le sunt necesare
aceste obiecte de mobilier. Domnul pri-
mar precizeaz\ c\ aceste obiecte de
mobilier vor fi repartizate în urma efec-
tu\rii unei anchete sociale la domiciliul
poten]ialilor beneficiari, identifica]i prin
intermediul Serviciului de asisten]\
social\. Comisia de specialitate acord\
aviz favorabil. Se supune la vot proiec-
tul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate de cei prezen]i,
4. Proiect de hot\râre privind modifi-
carea denumirii str\zii Oraca, din satul
Ghergani, jud. Dâmbovi]a.

Domnul primar arat\ ca ini]iativ\ de
promovare a acestui proiect de
hot\râre, apar]ine domnului consilier
Logof\tu Dorinel, care propune modifi-
carea denumirii str\zii Oraca în str.
Vasile {u]\, având în vedere activitatea

îndelungat\ de peste 60 de ani în sluj-
ba comunit\]ii, în promovarea mişc\rii
sportive şi acordarea de asisten]\ med-
ical\ onorific\ echipelor de fotbal care
au activat la nivelul oraşului R\cari.
Comisia de specialitate acorda aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat în unanimi-
tate de cei prezen]i
5. Diverse.
La punctul diverse au fost discutate
probleme cet\]eneşti.

Dup\ epuizarea problemelor înscrise
pe ordinea de zi, precum şi a punctului
diverse, doamn\ preşedinte de şedin]a
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
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Condi]ii pentru persoane fizice:

Dac\ niciunul dintre titularii dreptului
de preemp]iune nu î[i declar\ inten]ia
de a cump\ra terenul, orice alt\ per-
soan\ fizic\ îl poate cump\ra, în
urm\toarele condi]ii:

A) s\ aib\ domiciliul/re[edin]a situat/sit-
uat\ pe teritoriul na]ional pe o perioad\
de cel pu]in 5 ani anterior înregistr\rii
ofertei de vânzare;

B) s\ desf\[oare activit\]i agricole pe
teritoriul na]ional pe o perioad\ de cel
pu]in 5 ani, anterior înregistr\rii acestei
oferte;

C) s\ fie înregistrate de autorit\]ile fis-
cale române cu minimum 5 ani anterior
înregistr\rii ofertei de vânzare a
terenurilor agricole situate în extravilan.

Condi]ii pentru persoanele
juridice:

De asemenea, dac\ niciunul dintre titu-
larii dreptului de preemp]iune nu vor s\
cumpere terenul, acesta poate fi
cump\rat de persoane juridice, în
urm\toarele condi]ii:

A) s\ aib\ sediul social [i/sau sediul
secundar situat pe teritoriul na]ional pe
o perioad\ de cel pu]in 5 ani anterior
înregistr\rii ofertei de vânzare;

B) s\ desf\[oare activit\]i agricole pe
teritoriul na]ional pe o perioad\ de cel
pu]in 5 ani anterior înregistr\rii ofertei
de vânzare a terenurilor agricole situate
în extravilan;
C) s\ prezinte înscrisurile din care s\
reias\ c\, din venitul total al ultimilor 5
ani fiscali, minimum 75% reprezint\
venit din activit\]i agricole, a[a cum
sunt prev\zute de Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modific\rile [i
complet\rile ulterioare, clasificate con-
form codului CAEN prin ordin al min-
istrului agriculturii [i dezvolt\rii rurale;
D) asociatul/ac]ionarul care de]ine con-
trolul societ\]ii s\ aib\ domiciliul situat
pe teritoriul na]ional pe o perioad\ de
cel pu]in 5 ani anterior înregistr\rii ofer-
tei de vânzare a terenurilor agricole sit-
uate în extravilan;
E) în cazul în care în structura per-
soanelor juridice, asocia]ii/ac]ionarii
care de]in controlul societ\]ii sunt alte
persoane juridice, asocia]ii/ac]ionarii
care de]in controlul societ\]ii s\ fac\
dovada domiciliului situat pe teritoriul
na]ional pe o perioad\ de cel pu]in 5
ani anterior înregistr\rii ofertei de vân-
zare a terenurilor agricole situate în
extravilan.

Poten]ialii cump\r\tori pot depune la
prim\rie un dosar care s\ cuprind\
documentele doveditoare privind

îndeplinirea condi]iilor, în termen de 30
de zile de la expirarea termenului de 45
de zile lucr\toare în care anun]ul 
trebuie s\ stea afi[at la Prim\rie [i pe
site-ul acesteia.

Dac\ niciunul dintre poten]ialii
cump\r\tori nu îndepline[te condi]iile,
în termenul legal, pentru cump\rarea
terenului agricol extravilan, vânzarea
acestuia se poate face c\tre orice per-
soan\ fizic\ sau juridic\, cu
respectarea legisla]iei în vigoare.

În cazul exercit\rii dreptului de
preemp]iune de c\tre proprietarii de
terenuri agricole vecine, având ca
obiect terenul agricol cu dou\ sau toate
laturile egale, prioritate la cump\rare
are proprietarul de teren agricol vecin,
tân\r fermier.

Comunicarea va fi înso]it\ de
urm\toarele documente care certific\
calitatea de preemptor de rang III –
proprietarii [i/sau arenda[ii terenurilor
agricole vecine cu terenul supus
vânz\rii, persoane fizice:

A) o fotocopie a actului de identitate:
BI/CI/pa[aport, iar în caz de
reprezentare se prezint\ [i procur\
notarial\, în fotocopie, certificat\ pen-
tru conformitate de c\tre func]ionarii
prim\riei;

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) o fotocopie, certificat\ pentru con-
formitate de c\tre func]ionarii prim\riei,
a actului de proprietate asupra terenu-
lui vecin cu terenul 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, certi-
ficat de mo[tenitor, contract de schimb,
act de lichidare a patrimoniului sau
orice alt document prev\zut de lege
care atest\ dobândirea dreptului de
proprietate);

D) o fotocopie a extrasului de carte
funciar\ pentru informare, eliberat cu
cel mult 30 de zile înainte de înregis-
trarea la prim\rie a comunic\rii de
acceptare a ofertei de vânzare, înso]it
de extrasul de plan cadastral, în
condi]iile în care terenul învecinat este
înscris în sistemul integrat de cadastru
[i carte funciar\;

E) contractul de arend\, în fotocopie,
certificat pentru conformitate de c\tre
func]ionarii prim\riei, încheiat [i înregis-
trat cu cel pu]in un an înainte de data
afi[\rii ofertei de vânzare la sediul
prim\riei, aflat în perioada de valabili-
tate;

F) documentele prev\zute în cazul
proprietarului de teren agricol, tân\r
fermier;

G) alte documente doveditoare, dup\
caz.

Comunicarea va fi înso]it\ de
urm\toarele documente care certific\
calitatea de preemptor de rang III –
proprietarii [i/sau arenda[ii terenurilor
agricole vecine cu terenul supus
vânz\rii, persoane juridice:

A) o fotocopie a certificatului constata-
tor de la registrul comer]ului sau a
actului în baza c\ruia î[i desf\[oar\
activitatea;

B) în caz de reprezentare a persoanei
juridice se depune delega]ia, hot\rârea
adun\rii generale a asocia]ilor, decizia
asociatului unic, decizia reprezentantu-
lui formei asociative, dup\ caz, în origi-
nal, precum [i o fotocopie a BI/CI/
pa[aportului al/a împuternicitului per-
soan\ fizic\;

C) o fotocopie, certificat\ pentru
conformitate de c\tre func]ionarii
prim\riei, a actului de proprietate
asupra terenului vecin cu terenul 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
patrimoniului sau orice alt document
prev\zut de lege care atest\ dobândi-
rea dreptului de proprietate);

D) o fotocopie a extrasului de carte
funciar\ pentru informare, eliberat cu
cel mult 30 de zile înainte de înregis-
trarea la prim\rie a comunic\rii de
acceptare a ofertei de vânzare, înso]it\
de extrasul de plan cadastral, în
condi]iile în care terenul învecinat este
înscris în sistemul integrat de cadastru
[i carte funciar\;
E) hot\rârea adun\rii generale a aso-
cia]ilor, decizia asociatului unic, decizia
reprezentantului formei asociative, dup\
caz, în original, din care s\ rezulte acor-
dul cu privire la cump\rarea terenului
ce face obiectul vânz\rii;
F) contractul de arend\, în fotocopie,
certificat pentru conformitate de c\tre
func]ionarii prim\riei, încheiat [i înregis-
trat cu cel pu]in un an înainte de data
afi[\rii ofertei de vânzare la sediul
prim\riei, aflat în perioada de valabili-
tate;

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

I) alte documente doveditoare, dup\
caz.

În vederea exercit\rii dreptului de pre-
emp]iune pentru cump\rarea terenurilor
agricole situate în extravilan, 
preemptorii de rang VI – persoane fizice
cu domiciliul/re[edin]\ situat/situat\ în
unit\]ile administrativ-teritoriale unde
este amplasat terenul sau în unit\]ile
administrativ-teritoriale vecine – depun
comunicarea de acceptare a ofertei de
vânzare, înso]it\ de urm\toarele docu-
mente:

A) o fotocopie a actului de identitate:
BI/CI/pa[aport, iar în caz de
reprezentare se prezint\ [i procur\
notarial\, în fotocopie, certificat\
pentru conformitate de c\tre
func]ionarii prim\riei;
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) o fotocopie, certificat\ pentru con-
formitate de c\tre func]ionarii prim\riei,
a actului de proprietate asupra terenu-
lui vecin cu terenul 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,
certificate de mo[tenitor, contract de
schimb, act de lichidare a patrimoniului
sau orice alt document prev\zut de
lege care atest\ dobândirea dreptului
de proprietate);
D) o fotocopie a extrasului de carte
funciar\ pentru informare, eliberat cu
cel mult 30 de zile înainte de înregis-
trarea la prim\rie a comunic\rii de
acceptare a ofertei de vânzare, înso]it\
de extrasul de plan cadastral, vizat de
oficiul de cadastru [i publicitate 
imobiliar\, cu eviden]ierea lungimilor
tuturor laturilor terenului vecin cu
terenul ce face obiectul vânz\rii, în
condi]iile în care terenul învecinat este
înscris în sistemul integrat de cadastru
[i carte funciar\;

E) fotocopie, certificat\ pentru confor-
mitate de c\tre func]ionarii prim\riei, a
diplomei de studii de profil (diplome,
certificate, adeverin]e de studii în
domeniul agricol, agroalimentar,
veterinar, economie agrar\, mecanic\
agricol\, inginerie economic\ în agricul-
tur\ [i dezvoltare rural\, diplome de
absolvire studii postliceale [i liceale în
domeniul agricol, agroalimentar, veteri-
nar, economie agricol\, mecanic\
agricol\, diplom\ de absolvire a [colii
profesionale sau diplom\/certificat de
calificare ce atest\ formarea profesion-
al\/certificat de competen]e emis de un
centru de evaluare [i certificare a com-
peten]elor profesionale 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\).

Contractul de vânzare-cump\rare 
pentru terenurile agricole în
extravilan:

În termen de 45 de zile lucr\toare de la
afi[area ofertei de vânzare de c\tre
prim\rie, oricare dintre titularii dreptului
de preemp]iune trebuie s\-[i manifeste
în scris inten]ia de cump\rare, s\
comunice acceptarea ofertei vânz\toru-
lui [i s\ o înregistreze la sediul
prim\riei unde aceasta a fost afi[at\.

Dac\ mai mul]i preemptori de acela[i
rang î[i manifest\ în scris inten]ia de
cump\rare [i niciun alt preemptor de
rang superior nu a acceptat oferta, la
acela[i pre] [i în acelea[i condi]ii, se
aplic\ regulile din Codul civil.

Dac\ un preemptor de rang inferior
ofer\ un pre] superior celui din oferta
de vânzare sau celui oferit de ceilal]i
preemptori de rang superior lui care
accept\ oferta, vânz\torul poate relua
procedura, cu înregistrarea ofertei de
vânzare cu acest pre]. Aceast\ proce-
dur\ se poate desf\[ura o singur\
dat\, în termen de 10 zile de la
împlinirea termenului de 45 de zile
lucr\toare.

În termen de 3 zile lucr\toare de la
înregistrarea comunic\rii de acceptare
a ofertei de vânzare, prim\ria are
obliga]ia s\ transmit\ structurii cen-
trale, respectiv structurilor teritoriale,
dup\ caz, datele de identificare a pre-

emptorilor, poten]iali cump\r\tori, în
vederea verific\rii îndeplinirii condi]iilor
legale.

Dac\, în termenul de 45 de zile
lucr\toare, prim\ria constat\ c\ 
niciunul dintre titularii dreptului de 
preemp]iune nu î[i manifest\ inten]ia
de a cump\ra terenul, se aplic\ 
dispozi]iile regulile pentru vânzarea
direct\ c\tre persoane fizice sau
juridice. Vânzarea terenului la un pre]
mai mic decât cel cerut în oferta de
vânzare, în condi]ii mai avantajoase
decât cele ar\tate în aceasta ori cu
nerespectarea condi]iilor pentru
cump\r\tor atrage nulitatea absolut\.

Avizul final, necesar pentru vân-
zarea terenului agricol extravilan

Pentru încheierea contractului de 
vânzare în form\ autentic\ de c\tre
notarul public sau pronun]area de c\tre
instan]\ a unei hot\râri judec\tore[ti
care ]ine loc de contract de vânzare, se
emite aviz final, de c\tre structurile 
teritoriale pentru terenurile cu suprafa]a
de pân\ la 30 ha inclusiv, iar pentru
terenurile cu suprafa]a de peste 30 ha,
de c\tre structura central\.

Anularea avizelor emise de structura
central\ sau structurile teritoriale 
intervine ca urmare a decesului
vânz\torului sau a decesului 
preemptorului, înainte de încheierea
contractului de vânzare sau anterior
pronun]\rii hot\rârii judec\tore[ti care
]ine loc de contract de vânzare, dup\
caz.

Autoritatea emitent\ a avizelor poate
îndrepta erorile materiale din cuprinsul
actului, din oficiu sau la cererea per-
soanei interesate.

Ce obliga]ii au noii proprietari
dup\ cump\rarea terenului agricol
extravilan:

Proprietarii terenurilor agricole situate în
extravilan au obliga]ia s\ le utilizeze
exclusiv în vederea desf\[ur\rii
activit\]ilor agricole de la data
cump\r\rii, iar în situa]ia în care pe
terenul agricol exist\ investi]ii agricole
pentru culturile de pomi, vi]\-de-vie,
hamei [i iriga]ii exclusiv private se va
p\stra destina]ia agricol\ a acestei
investi]ii.

Terenurile agricole situate în extravilan
se pot înstr\ina, prin vânzare, înainte
de împlinirea a 8 ani de la cump\rare,
cu obliga]ia pl\]ii impozitului de 80%
pe suma ce reprezint\ diferen]a dintre
pre]ul de vânzare [i pre]ul de
cump\rare, în baza grilei notarilor din
respectiva perioad\.

În cazul înstr\in\rii directe sau indi-
recte, înainte de împlinirea a 8 ani de
la cump\rare, a pachetului de control
al societ\]ilor care au în proprietate
terenuri agricole situate în extravilan [i
care reprezint\ mai mult de 25% din
activele acestora, vânz\torul va avea
obliga]ia de a pl\ti un impozit de 80%
din diferen]a de valoare a terenurilor
respective calculat\ pe baza grilei
notarilor între momentul dobândirii
terenurilor [i momentul înstr\in\rii
pachetului de control. În acest caz,
impozitul pe profit privind diferen]a de
valoare a ac]iunilor sau p\r]ilor sociale
vândute se va aplica la o baz\ redus\
propor]ional cu procentul ponderii
terenurilor agricole respective în
activele fixe, orice dubl\ impozitare fiind
interzis\.

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
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Pro

CONCURSUL
“Cea mai frumoas\ gospod\rie!“ 

– continu\
Relu\m un subiect care a mai fost inclus în

paginile noastre de ziar: ac]iunile cet\]ene[ti de
igienizare a domeniului public, obliga]ie a tuturor
locuitorilor.

Aceast\ obliga]ie este cuprins\ în HCL 
nr. 8/2008, prin care se statueaz\ obligativitatea
p\str\rii aspectului îngrijit al localit\]ilor. Vestea
bun\ este c\ mul]i concet\]eni de-ai no[tri au
început s\ colaboreze cu administra]ia local\, în
sensul c\ s-au apucat de treab\: [an]uri s\pate,
spa]ii igienizate, pode]e desfundate.

Concursul nostru se intituleaz\ “Cea mai 
frumoas\ gospod\rie!“, este o reeditare a celui
din 2008, dar pentru a stimula spiritul competitiv,
am promovat, prin imagini, cele mai reu[ite 
gospod\rii, pe localit\]i. Felicitari tuturor!

R\cari Ghimpa]i

Colacu B\l\ne[ti St\ne[ti

S\bie[ti Mavrodin Ghergani
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Tr\im ^n România... dar aceasta nu mai este o scuz\!

Revenim cu aspecte care nu fac cinste concet\]enilor no[tri:
gr\mezi de nisip l\sate ^n [an] la marginea drumului, vegeta]ia din
fa]a gospod\riei s\lb\ticit\ de trecerea timpului, deversare ^n [an]
a apelor uzate …etc. Ru[inic\! 

Pe multe drumuri din R\cari au reap\rut sacii cu
gunoi, arunca]i ho]e[te din ma[ini sau c\ru]e.

Gunoaie aruncate pe

marginea drumului...

“Cât de nemernic s\ fie s\ arunce gunoiul la marginea dru-
mului ^n condi]iile ^n care containerele special amenajate
din str. Oraca, nr. 114B,  ^i a[teapt\!?”

Atitudinea celui indiferent,
un semnal de alarm\!

Un individ surprins  când arunc\
gunoiul pe câmpul din apropierea
ora[ului R\cari, mai exact între
Ghergani [i Lungule]u.
Momentul a fost surprins de un
r\c\rean, care a fotografiat [i a
trimis pozele...RU{INIC|!

Vrei o ]ar\ ca afar\!? Pe bune!? 
Cu a[a specimene ia-]i adio!
Cu ce au gre[it br\du]ii, de au fost 
distru[i f\r\ mil\, de ni[te nemernici!? 
Cu nimic! 
V\ rog s\ ne ajuta]i s\-i identific\m! 
Nu e greu! Sunt din zona parcului Colacu! 
PS: oferim 1000 RON recompens\ 
pentru orice informa]ie care poate duce la
identificarea autorului! Messenger, sms,
orice!
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De cele mai multe ori, durerile de
cap sunt minore, dar extrem de
nepl\cute. ~]i stric\ buna-
dispozi]ie [i-]i dau programul
peste cap. Ele pot fi u[or tratate
cu un antiinflamator sau pur [i
simplu luând o scurt\ pauz\ de
relaxare. 

Exist\ peste 300 de tipuri de
dureri de cap, din care aproxima-
tiv 10% au o cauz\ cunoscut\.
Acestea din urm\ indic\ prezen]a
unei alte afec]iuni, precum sinuzi-
ta, abcesele dentare, tensiunea
oculara crescut\, meningita, trau-
matismul cranian, anevrism, glau-
com, gripa, hipertensiune arteri-
al\, atac de panic\, otita  etc.

Durerile de cap care nu au o
cauz\ cunoscut\ se numesc pri-
mare. Iat\ care sunt cele mai
frecvente dureri de cap primare:

Cefaleea de tensiune

De obicei, cefaleea de tensiune
apare ca o durere difuz\, u[oar\
pân\ la moderat\, care acoper\
^ntreaga suprafa]\ a capului.
Adesea este descris\ ca o
senza]ie de strângere a capului ^n
menghin\. Este cea mai frecvent\

durere de cap, fiind identificat\ la
aproximativ 3 din 4 adul]i care
sufer\ de cefalee.

Tratamentul cefaleei de tensiune
const\ ^ntr-un echilibru ^ntre pro-
movarea obiceiurilor s\n\toase,
utilizarea de medicamente potriv-
ite [i g\sirea unor metode alter-
native de terapie.

Migrena

Migrena apare mai rar decât
cefaleea de tensiune, ^ns\ este
mult mai sever\. O migren\ este
o durere de cap foarte intens\,
pulsatil\, localizat\ ^ntr-o singur\
zon\ a capului. Este frecvent
^nsoti]\ de grea]\, v\rs\turi [i
sensibilitate extrem\ la lumin\ [i
zgomot. Migrenele pot provoca
dureri semnificative ce pot dura
de la câteva ore pân\ la câteva
zile. Anumite migrene sunt prece-

date sau ^nso]ite de simptome
senzoriale de avertizare (aura),
cum ar fi flash-uri de lumin\,
pete oarbe sau furnic\turi ^n bra]
sau picior.

Cefaleea ^n ciorchine

Cefaleea ^n ciochine este o
durere foarte intens\, pulsatil\,
care apare mult mai des la
b\rba]i decât la femei. Este una
dintre cele mai dureroase tipuri
de dureri de cap, apare brusc [i
se caracterizeaz\ prin accese
ciclice, repetate, de unde [i den-
umirea de “ciorchine”. Debuteaz\
frecvent ^n timpul nop]ii, ca o
durere intens\ ^n jurul unui ochi
sau ^ntr-o parte a capului.
Accesele de durere pot dura
s\pt\mâni sau luni [i sunt
urmate de perioade de remisie,
când dispar complet.

Cele mai frecvente tipuri de dureri de cap

Când vrei pâine, o cumperi de la brutar, nu de la vânz\torul de flori din
pia]\.
Când ]i se stric\ ma[ina, o duci la mecanic, nu o repari în fa]a blocului
dup\ indica]iile primite de la un prieten prin telefon.
Iar când ai nevoie de sfaturi medicale, mergi la doctor. 
Întreab\-]i medicul de familie sau medicul curant dac\ ai orice temeri sau
neclarit\]i cu privire la vaccinare.
Important! Informa]iile false sau în[el\toare legate de pandemia COVID-
19 reprezint\ o amenin]are la adresa s\n\t\]ii publice, conform Comisiei
Europene. 

V\ recomand\m s\ v\ informa]i din surse de încredere:
https://bit.ly/actualizare_covid / https://bit.ly/rovaccinare

A venit
prim\vara [i
odat\ cu ea au
ap\rut [i
foarte multe
probleme cum
ar fi:gunoaiele,
apa din pre-
cipita]ii, câinii
f\r\ st\pâni,

care au [i pui [i care sunt, arunca]i” peste tot,
etc...

Prim\vara este anotimpul cur\]eniei [i
fiecare gospodar î[i face ordine în curte (un lucru
bun), dar mul]i dintre noi arunc\ gunoaiele la
întâmplare, pe malul râului, pe câmp, la margin-
ea p\durii, oriunde, numai în tomberon nu,
poluând mediul [i dând un aspect urât localit\]ii
noastre.
De ce facem lucrul acesta, când tot pl\tim taxa
de habitat?
Hai s\-i tragem la r\spundere pe cei care arunc\
gunoaiele la întâmplare, s\-i descuraj\m, s\-i

denun]\m [i s\ nu mai toler\m lucrul acesta.
Ne plângem c\ ne intr\ apa în curte/cas\,

atunci când plou\ mai mult, dar câ]i avem
pode]ele desfundate [i [an]urile amenajate la
poart\?, S\ ne fac\ prim\ria, c\ d-aia îi pl\tim!”.
Da, intervine [i prim\ria când lucr\rile sunt mai
complexe [i acolo unde cet\]enii sunt foarte în
vârst\ [i nu au posibilitatea s\ o faca singuri.

Problema câinilor este o problem\ veche [i
nu poate fi rezolvat\ doar de institu]ia prim\riei,
ci ar trebui s\ ne preocupe pe to]i, s\ steriliz\m
animalele pe care le de]inem, s\ nu mai avem
grij\” de câinii abandona]i [i s\ d\m o mân\ de
ajutor autorit\]ilor locale pentru prinderea lor.

Vreau s\ mai aduc câteva l\muriri cu
privire la unele aspecte ridicate de c\tre o parte
dintre cet\]enii localit\]ii noastre (cu toate c\
lucrul acesta a fost f\cut de c\tre domnul primar
de mai multe ori) [i anume:
- ”S\-mi da]i [i mie unelte agricole, cum a]i dat
la al]ii!” Uneltele agricole au fost date ca premiu
pentru, “Cea mai frumoas\ gospod\rie!”. Acest
concurs  ini]iat de domnul primar a avut [i are ca

scop, în primul rând înfrumuse]area localit\]ii,
dezvoltarea spiritului competitiv [i al sim]ului
civic. Face]i-v\ cur\]enie la poart\ [i în curte,
decolmata]i-v\ [an]ul, desfunda]i-v\ pode]ul,
planta]i câteva flori [i apoi o s\ fi]i [i premia]i!
Era mai bine în trecut, când se primeau amenzi
dac\ nu f\ceam cele enumerate mai sus?
- “Cum fac [i eu s\ merg cu microbuzul pus la
dispozi]ie de c\tre prim\rie, c\ nu mai am biletul
pe care mi l-a]i dat?” Acel, bilet este programul
curselor, nu ave]i nevoie de el pentru a v\
deplasa cu microbuzul, transportul este gratuit [i
scopul lui este s\ vin\ în ajutorul dumneavoastr\
pentru a v\ putea deplasa acolo unde ave]i
nevoie.
- “De ce taic\ nu mi-a]i dat [i mie card de ali-
mente, ce eu nu am pensie mic\?” În afara veni-
tului mic, trebuia s\ ave]i [i vârsta de peste 75
de ani pentru a beneficia de acest, CARD pentru
alimente!

Prim\vara,
anotimpul cur\]eniei!

Viceprimar,
Tănase Vasile Mugurel
Telefon 0752.110.158
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Lumea în care tr\im este
dominat\ de mândrie, de agre-
sivitate şi de foarte mult\
dezbinare. Oriunde ]i-ai întoarce
privirea, este foarte greu s\
g\seşti un om smerit, un om
care s\ nu fac\ caz de calit\]ile
pe care le are, un om care s\ nu
se simt\ c\ este centrul univer-
sului şi în jurul lui ar trebui s\ se
roteasc\ to]i, ca nişte sateli]i.

Este foarte greu s\ g\seşti
un om blând, liniştit, cu privirea
senin\. Din mândrie, din r\utate,
devenim, cu foarte mult\
uşurin]\, agresivi. Din nefericire,
câteodat\ chiar ne propunem
lucrul acesta, s\ fim agresivi, s\
„muşc\m” din semenul nostru
atunci când vedem c\ lucrurile
ies pu]in mai bine decât ne ies
nou\.

Maica Domnului constituie
cel mai minunat model de
smerenie, de bun\tate, de
blânde]e, într-o lume dominat\
de mândrie, de agresivitate şi de
foarte mult\ stare de sciziune,
de tulburare.”

„A fost posibil acest lucru
deoarece Maica Domnului nu a
c\utat s\ fie celebr\ prin
ceva. Toat\ via]a ei s-a scurs la
umbra lui Hristos. Nu putem s\
vorbim de via]a Maicii Domnului
pentru c\ via]a ei a fost via]a lui
Hristos. Când iubeşti pe cineva
foarte mult, via]a lui devine via]a
ta. Nu mai tr\ieşti pentru tine,
încetezi s\ mai tr\ieşti pentru
nevoile tale, chiar şi spirituale.
Toate graviteaz\ în jurul omului
pe care îl iubeşti foarte mult. Î[i
tr\ieşti existen]a iubindu-l pe
cel\lalt. 

Te umpli de con]inutul vie]ii
celui de lâng\ tine, iar tu te
anulezi ca stare, f\r\ s\ te sim]i
c\ eşti depersonalizat, anulat ca
om, ca libertate.     

Dimpotriv\! Cel\lalt devenind
con]inutul vie]ii tale, din acel
moment ai convingerea plin\t\]ii
vie]ii tale. Aşa a tr\it Maica
Domnului, la umbra lui Hristos.
Via]a ei s-a identificat cu
Hristos. De aceea ea a putut s\

concentreze în sine şi blânde]e
şi bun\tate şi lumin\ şi foarte
mult\ pace. Via]a Maicii
Domnului este un adev\r aşa de
profund\ încât nu poate fi prins\
în cuvinte.

Maica Domnului este cea
mai frumoas\ icoan\ a omului
blând, bun şi smerit, într-o lume
în care suntem agresivi, ne
hr\nim cu calomnii, cu minci-
un\, cu tot felul de intrigi, de
lucruri meschine, care ]in de
subteranele vie]ii. Ne schimono-
sim şi nu realiz\m lucrul acesta.
Via]a Maicii Domnului a fost una
de discre]ie.”

Alexander Schmemann sur-
prinde foarte frumos chipul
Maicii Domnului: „Fecioara
Maria, Preacurata Maic\ nu cere
nimic, şi totuşi primeşte totul.
Nu caut\ nimic, dar le are pe
toate. În chipul Fecioarei g\sim
ceea ce aproape s-a pierdut în
lumea noastr\ mândr\, agresiv\:
îndurarea, inima iubitoare, grij\,
încrederea şi smerenia. O
numim St\pâna noastr\,
Împ\r\teasa Cerului şi a P\mân-
tului, dar ea se numeşte pe sine
îns\şi Roaba Domnului. Nu
încearc\ s\ înve]e sau s\
demonstreze ceva, dar simpla ei
prezen]\, în lumin\ şi bucuria ei,
îndep\rteaz\ teama dat\ de
problemele noastre imaginare.    

Este ca şi cum am fi pleca]i,
într-o zi de munc\ lung\, plin\
de griji, lipsit\ de succese şi, în
sfârşit, am ajuns acas\, unde
toate s-au limpezit şi s-au
umplut de acea bucurie mai pre-
sus de cuvinte, singura bucurie
adev\rat\. Hristos ne-a spus:
„nu v\ teme]i, c\uta]i mai întâi
Împ\r\]ia lui Dumnezeu”.
V\zând aceast\ Femeie,
Fecioar\, Maic\, Mijlocitoare,
începem s\ sim]im, s\ ştim, nu
cu mintea, ci cu inima, ce
înseamn\ s\ c\ut\m Împ\r\]ia
şi s\ o g\sim şi s\ tr\im în ea.”

Dac\ vom încerca s\ fim
mai mult în preajma ei, s\ o
contempl\m mai mult, s\ privim
în icoan\, mai mult, chipul
Maicii Domnului, poate reuşim
s\ ne însuşim şi noi darurile pe
care Dumnezeu le-a aşezat în
aceast\ f\ptur\ aşa de min-
unat\. În filosofia antic\ este un
proverb: „noi devenim ceea ce
privim”. Dac\ o vom privi mai
mult pe Maica Domnului, dac\
vom avea mai mult, în adâncul
inimii noastre, încrustat\ imag-
inea ei, chipul ei blând, smerit şi
plin de bun\tate, vom deveni şi
noi oameni blânzi, smeri]i şi mai
buni. 

S\ privim mai des la Maica
Domnului!

Chipul evanghelic 
al Maicii Domnului

Preot paroh Vlada Stefan

Dup\ instalarea regimului comunist în
Rusia, în s\pt\mâna luminat\ o comisie
de savan]i a fost trimis\ s\ ]in\ o cate-
hez\ ateist\ poporului. Astfel s-a organi-
zat o conferin]\ în care au fost expuse
cele mai puternice argumente împotriva
existen]ei lui Dumnezeu. La sfâr[it,
savan]ii întreab\: A în]eles toat\ lumea,
exist\ întreb\ri? Un c\lug\r rus simplu,
murdar, cu barba încâlcit\, cu p\rul
despletit, ridic\ mâna [i spune: – Pot s\
v\ spun [i eu ceva? La care „distin[ii”
savan]i, printre zâmbete, au spus:

Desigur! – HRISTOS A ÎNVIAT! {i toat\
sala a r\spuns: – ADEV|RAT A ÎNVIAT!

Morala:

Le po]i vorbi oamenilor de inexistenta lui
Dumnezeu ^ns\ este imposibil s\ le iei
credin]a din inim\. A[ vrea ca aceast\
credin]\ s\ fie ^n inimile tuturor [i ^n orice
clip\ din via]a noastr\.

RD

HRISTOS a INVIAT !

Paştile sunt s\rb\toarea p\cii
sau a împ\c\rii omului cu
Dumnezeu şi a oamenilor întreolalt\.
În acest sens, s\rb\toarea Sfintelor
Paşti ne îndeamn\ s\ ducem lumin\
şi s\ fim lumin\ acolo unde locuim
sau unde muncim. S\ ducem
lumin\, bucurie şi pace celor care
sunt întrista]i, celor care sunt sin-
guri, celor care sunt neajutora]i. 

O mul]ime de oameni sufer\ nu
numai de s\r\cie sau de boal\, ci şi
de singur\tate. Copiii lor sunt pleca]i

departe şi nu mai au pe nimeni
aproape, îns\ Hristos Domnul şi
Biserica Sa au r\mas pentru ei sin-
gura comuniune de iubire milostiv\. 

S\-L rug\m pe Hristos Domnul
s\ ne d\ruiasc\ nou\ tuturor, celor
dragi ai noştri şi tuturor românilor
din ]ar\ şi din str\in\tate, pacea,
lumina şi bucuria Sa spre slava
Preasfintei Treimi şi mântuirea 
noastr\. Amin!

Sfintele Pa[ti - S\rb\toarea trecerii de
la moarte la via]a cereasc\
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Stia]i c\...

Diverse

A venit prim\vara!
Barza din R\cari, 
s-a întors în cuib

Bucuria comunit\]ii noastre.
A sosit BARZA [i poate fi urm\rit\
live la adresa web: 
www.primariaracari.ro

O adev\rat\ legend\. De ani
buni, pas\rea c\l\toare alege s\
poposeasc\ în acelaşi loc  la
R\cari.
Prim\vara [i-a anun]at oficial
venirea, odat\ cu prima barz\
care s-a întors în cuib, la R\cari.

Cu ajutorul unei camere video,
via]a berzei nu mai este un mis-
ter. Transmisiunile live pe pagina
oficial\ a Prim\riei R\cari, din

habitatul natural amplasat pe un
stâlp din ora[ul R\cari, reprezint\
o mare  bucurie pentru comuni-
tatea noastr\, şi nu numai.
Ini]iativa îi apar]ine primarului
Marius Carave]eanu, un iubitor de
natur\.

Barza s-a întors ^n 28 martie
2021  în R\cari   şi a aterizat în
cuibul  pe care-l are de ani buni.

Barza s-a întors acas\, vesel\,
victorioas\. Obosit\ de drum lung,
a privit întâi prelung, spre cuibul
ce l-a lasat în toamn\ când a ple-
cat. Acum nu este singur\. Va
avea [i puiu]i!

Somnul este crucial nu numai pentru calitatea
vie]ii, ci pentru via]a îns\[i? Sunt zeci de lucruri
absolut incredibile despre somn [i rela]ia noastr\
cu somnul. {i pe care nu le prea [tim, pentru c\ n-
am avut r\gaz s\ ne oprim asupra lor. Dar poate c\
acum e un moment numai bun s\ facem asta.
A[adar, [tiai c\...

- Somnul e mai important decât hrana? S\ presupunem c\,
într-o zi  hot\r\[ti s\ nu mai pui nimic în gur\ vreme de o
s\pt\mân\. Cum te sim]i dup\ 7 zile de înfometare?
Probabil sim]i o foame de lup, probabil te sim]i sl\bit [i, cu
siguran]\, asta [i fiindc\ ai sl\bit la propriu. Dar, una peste
alta, e[ti bine. Nu acela[i lucru se întâmpl\ dac\ nu dormi
o s\pt\mân\. Nici nu trebuie s\ treac\ toate cele 7 zile de
nesomn ca s\ devii complet nefunc]ional. Este motivul pen-
tru care Amnesty International consider\ c\ privarea de
somn r\mâne cea mai teribil\ form\ de tortur\.

- Uit\m 50% din ce am visat în primele 5 minute de dup\
ce ne-am trezit? Dup\ alte 5 minute, procentul de “uitare”
cre[te la 90%. Freud punea aceasta pe seama faptului ca
visele ar fi gândurile noastre reprimate. Drept urmare,
creierul le-ar pune repede pe fug\. Dar e la fel de posibil\ -
dac\ nu cumva mult mai posibil\ - o explica]ie ceva mai
simpl\: creierul s\ aib\ de lucru mult mai mult dup\ ce ne
trezim, a[a c\ face repede loc unor lucruri mai importante
[i d\ visul deoparte, s\ nu ne mai încarce memoria.

- Noi, oamenii, suntem singurele fiin]e care î[i pot “amâna”
somnul? Celelalte au o rela]ie mult mai clar\ cu odihna: li
se face somn, adorm. Asta trebuie s\ fie cu adev\rat o
situa]ie formidabil\: s\ po]i s\ adormi oricând [i oriunde ]i
se face somn!

- Lipsa de somn scade toleran]a la durere? Dac\ dormim
cu 50% mai pu]in, limita suportabilit\]ii durerii ne scade…
insuportabil. Pe scurt, cu cât dormim mai pu]in, cu atât
suport\m mai pu]in durerea. Nu e extrem de clar de ce se
întâmpl\ acest lucru, dar sunt studii care îl demonstreaz\
f\r\ urm\ de t\gad\.

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  27.04.2021  12:39  Page 12
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Profesorul universitar dr. Emil Molcu] de
la Universitatea Bucureşti s-a stins din
via]\ ^n data de 10 martie 2021, 
la vârsta de 80 de ani.

S-a stins din via]\  unul dintre cei mai mari profesori
ai Universit\]ii din Bucure[ti, profesorul universitar
emerit doctor Emil Molcu], conduc\torul catedrei de
Drept Roman [i Istoria Statului [i a Dreptului
Românesc din cadrul Departamentului de drept public
al Facult\]ii de drept. Personalitate inegalabil\ a
[tiin]ei dreptului, a fost unul din ultimii marii profesori
pe care aceast\ facultate i-a avut, [i pe efortul,
d\ruirea [i inteligen]a c\rora Facultatea de drept a
Universit\t\]ii din Bucure[ti s-a ridicat [i a str\lucit pe
primul loc între facult\]ile de drept din ]ar\.
Cu o activitate neîntrerupt\ de 60 de ani în
înv\]\mântul universitar, profesorul Emil Molcu] s-a
afirmat printr-o des\vâr[it\ ]inut\ intelectual\ [i
moral\, prin noble]ea [i claritatea expunerilor,
calit\]ile oratorice [i exigen]a didactic\, marcând prin
personalitatea sa genera]ii întregi de studen]i.

A fost un om demn, discret, unul dintre pu]inii profe-
sori care nu au abdicat de la rolul [i calitatea de
dasc\l [i s-au opus cu toat\ puterea încerc\rilor –
dintre care cele recente au fost [i cele mai agresive –
de a scoate Dreptul Roman [i Istoria Statului [i a
Dreptului Românesc din programa Facult\]ii de drept.

Nu a coborât nicio clip\ [tacheta calit\]ii actului
didactic universitar rezistând multiplelor tendin]e de
distrugere a înv\]\mântului superior juridic, culminând
cu trecerea la o utopic\ activitate on-line. Chiar [i în
acest context, profesorul Molcu] a continuat s\ pre-
dea on-line, de la catedr\, în fa]a unui amfiteatru gol.

De asemenea, profesorul Emil Molcu] a fost un poet
d\ruit, un împ\timit al literaturii în general, [i al
poeziei, în special, precum [i o figur\ remarcabil\ a
boemei culturale bucure[tene. Începea fiecare curs
recitând “Glossa” eminescian\, pe care o considera
suma tuturor adev\rurilor.

“Exigent, statuar ca un senator roman, Emil Molcu] a
marcat genera]ii întregi de studen]i cu marea lui

erudi]ie şi cu neîntrecutele
calit\]i retorice şi oratorice.
De asemenea, profesorul Emil
Molcu] era un poet d\ruit şi o
figur\ a boemei culturale
bucureştene, unde era numit
cu admira]ie Ducele de
Ghergani, dup\ locul unde se
g\seau p\mânturile p\rin]ilor
lui.

Admirator al lui Maiorescu şi
iubitor al lui Eminescu, profe-
sorul Molcu] începea fiecare
prim curs al anului I declar-
ând c\ în “Gloss\” se afl\ tot
adev\rul de care avem
nevoie, punând astfel piatra
de c\p\tâi pentru orice om de
drept cu autentic\ voca]ie.

Una dintre surorile lui a fost
Eufrosina (Zâna) Molcu], 
profesoar\ la Filologia
bucureştean\, prieten\ a unor
mari scriitori, printre care şi
Romulus Vulpescu, fost coleg de facultate.

Nu ne r\mâne decât s\ deplângem plecarea, gr\bit\
de înfundarea lumii moderne în fleacuri, a unui
adev\rat magistru, a unui mare român şi a unui
în]elept.

Lucr\rile [i cursurile sale vor r\mâne fundamentale
pentru studiul Dreptului Roman [i al Istoriei Statului [i
a Dreptului Românesc.

„Membrii Asocia]iei Magistra]ilor din România,
judec\tori [i procurori, deplâng moartea celui care a
fost ilustrul nostru profesor dr Emil Molcu], titular,

timp de zeci de ani, al Catedrei de Drept Roman din
cadrul Universit\]ii Bucure[ti.

Spirit cu adev\rat enciclopedic, o personalitate
[tiin]ific\ [i pedagogic\, având o memorie fabuloas\
[i un suflet de o rar\ sensibilitate, ne fascina prin
modul în care trecea cu elegan]\ de la principiile
dreptului roman la filosofie [i la marea literatur\
român\ [i universal\. Ne sim]eam îmbog\]i]i
suflete[te dup\ fiecare curs [i seminar al Domniei
Sale c\ruia îi aducem acum un ultim omagiu cu
respect [i recuno[tin]\ pentru frumoasele sentimente
ce le-a z\mislit în noi.”

“Cu decenii în urm\ m-a numit „Accattone”, {eful plebei romane. Tat\l s\u,
având o gospod\rie de elit\ b\n\]ean\ la Gherganiul din Dâmbovi]a mea,
lâng\ Domeniul Ghica, am considerat, cu sim]ul umorului ce n-avea cum s\
ne lipseasc\ nicicum, c\ poate fi numit…„Ducele de Ghergani”.

Cartierul Ghergani a mai pierdut un
veteran, pe nea Costel “omul de
lâng\ câmpie”, a[a cum îl [tiam
mai to]i gherg\nenii. 
Sunt mândru c\ am fost contem-
poran cu dânsul... un om gospodar,
carismatic [i mai mereu pus pe
[otii.
O parte din copil\rie mi-am petre-
cut-o pe câmpie, în vecin\tatea

gospod\riei lui nea Costel, unde se
strângeau to]i copiii satului, la o
miu]\. Nici zarva, nici mingiile care
mai poposeau în gospod\ria sa nu
p\reau s\ îl deranjeze.... doar
seara târziu îmi amintesc cu nostal-
gie  cum ne oprea din joac\,
spunându-ne: - “Ajunge m\ nenic\,
este târziu şi v\ aşteapt\ p\rin]ii
acas\. În ultimii ani se mândrea

foarte tare c\ pe fostul
maidan, vecinul s\u, 
primarul a amenajat un
cochet p\rcule], iluminat,

cu b\ncu]e [i locuri de joac\, 
pentru copii. Avea mare grij\ de el
[i ne anun]a imediat cum ap\rea o
mic\ stric\ciune.
Odihn\ ve[nic\, nea’ Costele!

IN MEMORIAM

Prof. ed. fizic\  
Logof\tu Dorinel

Nea Costel, omul de lâng\ câmpie
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1. 20/29.01.2021 – PAROHIA COLACU – COLACU, STR.
EC. MATEI MARIN – CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAR-
EASCA
2. 22/04.02.2021 – DEER SA SUCURSALA TARGOVISTE
(CRISTEA GABRIEL CIPRIAN) – MAVRODIN, STR. SCOLII,
NR. 28 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
3. 23/04.02.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (NICOLAE
MARIA CARABINA) – MAVRODIN, STR. GAROAFEI, NR.
69 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
4. 24/04.02.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (IRIMIA
GHEORGHE) – RACARI, STR. PODUL BARBIERULUI, NR.
5 A – BRANSAMENT GAZE NATURALE
5. 25/04.02.2021 – SC ENEGIE ROMANIA SA (MIZGA
DANIELA) – STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOV-
EANU, NR. 114
6. 26/04.02.2021 – DEER SA SUCURSALA TARGOVISTE
(SPANU PETRE) – GHIMPATI, STR. MACESULUI, NR. 292
A – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA POMPA APA
7. 27/05.02.2021 – DRAGOI VALERICA – RACARI, STR.
TRANDAFIRILOR, NR. 2 – COSTRUIRE LOCUINTA P+1E
8. 28/09.02.2021 – NICOLAE ANDREI DAMIAN – GHIM-
PATI, STR. ION RANZOPOL, NR. 35 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
9. 29/09.02.2021 – CHIRITA NICULINA – COLACU, STR.
ISLAZULUI, NR. 19 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI
IMPREJMUIRE
10. 30/10.02.2021 – SC MEGA CONSTRUCT METAL
SRL -  GHERGANI, STR.  ION GHICA, NR. 240 A – CON-
STRUIRE HALA PRODUCTIE
11. 31/12.02.2021 – DUTA FLORIAN – RACARI, T. 73, P.
62, P. 62/1 – ALIPIRE
12. 32/15.02.2021 – GHIURES CRISTINA FLORENTINA
– GHIMPATI, STR. PLATANULUI, NR. 41 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
13. 33/15.02.2021 – ALBEI GHEORGHE II – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 7 – SCHIMBARE DESTI-
NATIE GARAJ IN SPALATORIE SI VULCANIZARE
14. 34/15.02.2021 – DEER SA SUCURSALA TARGOV-
ISTE (IONITA PETRICA) -  COLACU, STR. BUJORULUI, NR.
442 A – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
15. 35/16.02.2021 – GEORGESCU MIHAI – COLACU,
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 474 – CONSTRUIRE
ANEXA
16. 36/16.02.2021 – DINU GHEORGHITA – COLACU,
STR. COLENTINEI, NR. 357 – DEMOLARE LOCUINTA
PARTER SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
17. 37/22.02.2021 – NEDEA ALEXANDRU –
MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 162 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P + 1E
18. 38/22.02.2021 – POPA DINU – RACARI, STR.
ARTARULUI, NR. 4 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+M+ANEXE SI IMPREJMUIRE
19. 39/22.02.2021 – SC GOODMOB DISTRIBUTION SRL
– RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR. 10A – CON-
STRUIRE HALA DE PRODUCTIE MOBILIER LEMN
20. 40/23.02.2021 – ORASUL RACARI – GHERGANI,
STR. NUCILOR, NR. 3 – CONSTRUCTIA DE LOCUINTE
PENTRU TINERI
21. 41/23.02.2021 – SC GREEN GRID 2011 SRL (S.C.
UNITED PETFOOD ROMANIA S.R.L.) – RACARI, NR. CAD.
75440 – PUZ-UPR
22. 42/26.02.2021 – ACOPERO SERV – GHIMPATI –
CONSTRUIRE HALA + IMPREJMUIRE
23. 43/26.02.2021 – PARFENI MIHAI – GHIMPATI, PLA-
TANULUI, NR. 50 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
24. 46/26.02.2021 – SANDU ION – MAVRODIN, STR.
ILFOVULUI, NR. 141 - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
25. 47/26.02.2021 – DOBRE FELICIA – RACARI, TUDOR

VLADIMIRESCU, NR. 31A – DEMOLARE LOCUINT|
26. 48/26.02.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (MIHAI
ROXANA) – RACARI, STR. N. P. RACAREANU, NR. 1B –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
27. 49/26.02.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(COSTACHE NICOLAE) – BALANESTI, STR. MIHAI
VITEAZU, NR. 27 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
28. 50/26.02.2021 – BUZDUGA VIOREL – GHIMPATI,
STR. TRIORULUI, NR. 298 – DEMOLARE LOCUINTA P
+CONSTRUIRE LOCUINTA P
29. 51/03.03.2021 – MANEA CORNELIA FLORENTA –
GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 160 – DEMOLARE
LOCUINTA
30. 52.08.03.2021 – NICOLAE VASILE DANUT –
COLACU, STR. PROF. IOANA IVAN,  NR. 27 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
31. 53/08.03.2021 – TERSANSKI MARIUS – COLACU,
STR, HELESTEULUI, NR. 223 – DEMOLARE ANEXA
VECHE SI CONSTRUIRE ANEXA
32. 54/09.03.2021 -  SC ENGIE ROMÂNIA SA (PAUN
MARIAN) – MAVRODIN, STR. FAGULUI, NR. 50 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
33. 55/11.03.2021 – CARAVETEANU AMELIA ALINA SI
CARAVETEANU MARIUS FLORIN – STANESTI, STR. CON-
STANTIN BRANCOVEANU, NR. 121 – PUZ – AMENAJARE
ZONA AGREMENT
34. 56/11.03.2021 – DYV MARKET AGENCY SRL –
RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR – CONSTRUIRE HALA
INDUSTRIALA
35. 57/15.03.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA (DIMA
VETA) – MAVRODIN, STR. SALCAMULUI, NR. 61 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
36. 58/15.03.2021 – PATRASCU IULIAN – MAVRODIN,
STR. SCOLII, NR. 244A – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
37. 59/16.03.2021 – APREUTESEI TUDOR – RACARI,
STR. MOSTENI, NR. 2 – CONSTRUIRE VESTIBUL,
ACOPERIRE TERASA SI REFACERE IMPREJMUIRE
38. 60/18.03.2021 – DOBROTA ELENA SI NEAGU GELU
MARIAN – COLACU, STR. FANTANII. NR. 419 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
39. 61/18.03.2021 – SC ENGIE ROMANIA (LENE DOM-
NICA) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 70, -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
40. 62/18.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (ZAHARIA
CONSTANTIN) – RACARI, STR. GHIOCEILOR, NR. 1 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
41. 63/24.03.2021 – TILICA VASILE IULIAN – COLACU,
STR, COLENTINEI, NR. 356 – CONSTRUIRE FOSA SEPTI-
CA
42. 64/24.03.2021 – TRANDAFIR MARIA – GHIMAPTI,
STR. TRIORULUI, NR. 299 – DEMOLARE LOCUINTA P SI
CONSTRUIRE LOCUINTA P
43. 65/24.03.2021 – MANTALUTA GRIGORE GABRIEL –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 88 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P
44. 66/26.03.2021 – NICULAE LUCIAN IONUT –
MAVRODIN, STR. I.L. CARAGIALE, NR. 201 – CONSTRU-
IRE ANEXA SI IMPREJMUIRE
45. 67/26.03.2021 – SC ENGIE ROMANIA (POSTEL-
NICU LENUTA) – GHIMPATI, STR. VALEA COLENTINEI, NR.
216 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
46. 68/26.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (LEMNARU
VIORICA) – GHIMPATI, STR. EROILOR, NR. 170 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
47. 69/26.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (COSTEA
CONSTANTIN) – GHIMPATI, STR. PARLAMENTULUI, NR.
168 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
48. 70/26.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (TUDOR COS-
TEL) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 64 - BRANSAMENT
GAZE NATURALE
49. 71/26.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (CHIRILA
MARIAN) – COLACU, STR. FANTANII, NR. 414A -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
50. 72/26.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (TOMA NICO-
LAE) – MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 290 - BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
51. 73/29.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (DINU RAZ-
VAN MARIN) – BALANESTI, MIHAI VITEAZU, NR. 110 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE

52. 74/29.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (ANDREI
GHEORGHITA) – RACARI, STR. FABRICA DE ZAHAR, NR.
5 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
53. 75/29.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (BARBU
NICOLAE) – GHIMPATI, STR. A. I. CUZA, NR. 201 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
54. 76/29.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (IORDACHE
ION) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR.
349 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
55. 77/29.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA (TANASE
STEFAN) – RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 104
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
56. 78/31.03.2021 – MIRCEA ALEXANDRU GABRIEL –
GHIMPATI, SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 283 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P
57. 79/31.03.2021 – SERBANESCU TEODORA SI SER-
BANESCU MIHAIL – STANESTI, STR. CONSTANTIN BRAN-
COVEANU, NR. 73 – CONSTRUIRE ANEXA EXPLOATATIE
AGRICOLA
58. 80/02.04.2021 – BERIANU LUMINITA – RACARI,
STR. REPUBLICII, NR. 23 – DEMOLARE LOCUINTA P SI
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
59. 81/02.04.2021 - SC ENGIE ROMANIA ( TUDOSE
CATALINA JENI) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 64 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
60. 82/02.04.2021 – DEER SA SUCURSALA TARGOV-
ISTE (RADU MARIAN DANIEL) – COLACU, STR. BISERICII,
NR. 114 – BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA
61. 83/05.04.2021 -  ZEBEGA ROZICA -  RACARI,
T54/1, P 12 - ALIPIRE
62. 84/02.04.2021 – VATASANU ALEXANDRA –
COLACU, STR. PROF. IOANA IVAN, NR. 47 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+E+M SI IMPEJMUIRE
63. 85/02.04.2021 – MATEI IONUT CATALIN – COLACU,
PROF. IOANA IVAN, NR. 26 – CONSTRUIRE LOCUINTA P
64. 86/02.04.2021 – RADU MARIUS - COLACU, PROF.
IOANA IVAN, NR. 54 – CONSTRUIRE LOCUINTA P
65. 87/07.04.2021 – MOCANU MARCEL – COLACU,
STR. ISLAZULUI, NR. 2 - CONSTRUIRE LOCUINTA P
66. 88/02.04.2021 – ECO DISTRIBUTION SRL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 199 - INFORMARE
67. 89/08.04.2021 – DUTA FLORIAN - RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 71 – CONSTRUIRE TERASA + MAG-
AZIE SI GRUP SANITAR
68. 90/12.04.2021 – DUMITRU MADALIN CONSTANTIN
– GHIMPATI, STR. INV. ION RANZOPOL - CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
69. 91/12.04.2021 – GAVRILA SAMUEL - GHIMPATI,
STR. PREOT STOICESCU VASILE , NR. 17  - CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+1E
70. 92/12.04.2021 – ORASUL RACARI – GHIMPATI -
PUZ – REGLEMENTARE, CARTIERUL TINERETULUI DIN
SAT GHIMPATI ORAS RACARI, JDUETUL DAMBOVITA
71. 93/12.04.2021 – ORASUL RACARI - GHERGANI –
PUZ – REGLEMENTARE ZONA ION GHICA DIN SAT GHER-
GANI, ORAS RACARI, JDUETUL DAMBOVITA
72. 94/12.04.2021 – ORASUL RACARI - RACARI – PUZ
– REGLEMENTARE ZONA CENTRALA A ORASULUI RACARI
73. 95/12.04.2021 – ORASUL RACARI - COLACU – PUZ
– REGLEMENTARE ZONA CARTIERUL TINERETULUI DIN
SAT COLACU, ORAS RACARI, JDUETUL DAMBOVITA
74. 96/13.04.2021 – FLOREA LELU SI FLOREA LORENA-
DA – RACARI, STR. GATERULUI, NR. 10A - CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
75. 97/14.04.2021 – SC ENGIE ROMANIA (CAZACU
ANA) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 30 - BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
76. 98/14.04.2021 – GLOBAL LAND INVEST – RACARI,
STR. MESTECENILOR – ALIPIRE
77. 99/19.04.2021 – BUSUIOC DRAGOS – COLACU,
STR. IOANA IVAN, NR. 31 - CONSTRUIRE LOCUINTA
P+M
78. 100/20.04.2021 – SC EURO MEGA SRL – GHER-
GANI, STR. ION GHICA, NR. 240BB- ALIPIRE

Lista certificatelor 
de urbanism

Inginer Sonia Pârc\labu
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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!

DECESE

C|S|TORII

Ofi]er Stare Civil\, 
Bucur Ancu]a

ancuta.bucur@yahoo.com

1. PETRE LUCA – MIHAI
- Mavrodin  20.02.2021

2. ARINEANU MIHAI-ALEXANDRU GABRIEL     
- R\cari 03.03.2021

3. CRE}EANU MIRCEA-OCTAVIAN
- Colacu 17.03.2021

4. TOMA  NICOLAS-FLORIN
- Colacu  11.04.2021

NA{TERI

“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

ÎN ATEN}IA CET|}ENILOR CARE SE
ADRESEAZ| SERVICIULUI PUBLIC
COMUNITAR DE EVIDEN}| A PER-
SOANELOR.
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun per-
sonal, iar c\r]ile de identitate se elibereaz\ titularilor. In
situa]ia în care solicitantul  nu se afl\ în ]ar\, mandatarul va
prezenta o procur\ special\ pe care se afl\ aplicat\ fotografia
titularului, autentificat\ de misiunea diplomatic\ sau oficiul
consular de carier\ al României din statul în care se afl\ solici-
tantul. În cuprinsul procurii este necesar s\ se reg\seasc\
referirea expres\ la obiectul mandatului.
Cet\]enii români afla]i în str\in\tate pot depune cererea  pen-
tru eliberarea primului act de identitate împreun\ cu docu-
mentele prev\zute de lege la misiunile diplomatice sau la ofici-
ile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui,
cet\]eniei şi a domiciliului, necesare eliber\rii actului de identi-
tate, se prezint\ în original şi copie.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE
IDENTITATE DUP| ÎMPLINIREA
VÂRSTEI DE 18 ANI
DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,
original şi copie (ADEVERIN}A DE SPA}IU ELIBERAT| DE
PRIM|RIE);
- declara]ia unuia dintre p\rin]i ori a unei ter]e persoane, din
care s\ rezulte faptul c\ identitatea declarat\ în cererea de
eliberare a actului de identitate, coroborat\ cu imaginea prelu-
at\ ori cu fotografia ataşat\ cererii, apar]ine solicitantului;
- fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizat\
de unitatea de poli]ie de la locul de domiciliu sau reşedin]\ al
solicitantului;
- chitan]a reprezentând contravaloarea c\r]ii de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTI-
TATE LA: SCHIMBAREA DOMICILIU-
LUI, SCHIMBAREA DENUMIRII
STR|ZII SAU A RENUMEROT|RII
IMOBILELOR

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de aleg\tor, dac\ este cazul;
- certificatul de naştere,  original şi copie;
- certificatul de c\s\torie, dac\ este cazul, original şi copie;
- hot\rârea de divor], definitiv\ şi irevocabil\, dup\ caz, original
şi copie;
- certificatul de deces al so]ului/so]iei decedat/decedate, în
cazul so]ului supravie]uitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mic\ de 14
ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,
original şi copie;
- chitan]a reprezentând contravaloarea c\r]ii de identitate;

Dac\ solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesar\
declara]ia scris\ a g\zduitorului, aceasta se consemneaz\ pe
cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezen]a
lucr\torului de eviden]\ a persoanelor.
În situa]ia în care g\zduitorul nu se poate prezenta, la serviciul
de eviden]\ a persoanelor, declara]ia poate fi dat\ la notarul
public, la misiunea diplomatic\ sau oficiul consular al
României din str\in\tate ori în prezen]a poli]istului de la postul
de poli]ie, pentru mediu rural.

CET|}ENII CARE AU
ACTELE DE IDENTI-
TATE EXPIRATE SUNT

INVITA}I S| SE PREZINTE LA SEDIUL SPCLEP
R|CARI PENTRU A FI PU{I ~N LEGALITATE.

~N CAZ CONTRAR VOR FI SANC}IONA}I,  
CONFORM OUG 97/2005 MOD. DE OUG
82/2012 , DE C|TRE ORGANELE 
COMPETENTE.

ANUN}!

1. DU}| IONU} - MIHAIL
C|LIN GEORGIANA

2. MATEI MARIAN
COMU{I ALEXANDRA-FLORINA

3. ALEXE EUGEN
GIOAN| FLORINA- CRISTINA

R|CARI
1. POROJAN REBECA- GABRIELA   12 ANI
2. TRANDAFIR MARIA  84 ANI
3. VLAD U}A  86 ANI
4. CHI}ULESCU VASILICHIA  81 ANI
5. MATEI VERONICA  83 ANI
6. GRIGORESCU TRAIAN  87 ANI
GHIMAP}I
1. DINU GHEORGHE  81 ANI
2. GHEORGHICEANU MARIN  71 ANI
GHERGANI
1. DOBRE ELENA  94 ANI
2. MANEA GEORGE  MARIAN  35 ANI
3. RUJENESCU MARIAN  55 ANI
4. GRIGORE CONSTANTIN  86 ANI
COLACU
1. CONSTANTIN ALEXANDRA  84 ANI
2. MINCU ANA  89 ANI
3. MANEA MARIEA  88 ANI
MAVRODIN

IANCU DUMITRU = ACT INREGISTRAT TARDIV
NICULAE ION                             61 ANI 

B|L|NE{TI
NI}| IOANA                          88 ANI

S|BIE{TI
DU}| ANDREI                        58 ANI 

T|RT|{E{TI
TUN|REANU MARIA                80 ANI

BUCURE{TI
1. HERTA ROMULUS  91 ANI
2. CAPANU OTILIA  78 ANI
3. CURELARU PETRU  46 ANI
PITARU

CONSTANTIN ANICA  88 ANI
CHITILA

DIMA SULTANA  90 ANI
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Isaia 53
1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunos-
cut braţul Domnului?
2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un
Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici
frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile şi
înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi
obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi
întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile
noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este
pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit
pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea
a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de
drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui
nelegiuirea noastră, a tuturor.

7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc,
ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută
înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
8. El a fost luat prin apăsare şi judecată, dar cine din cei
de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe
pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele
poporului meu?
9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui,
la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio
nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin
suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru
păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile
şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
11. „Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora.
Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe
mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va
lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
12. De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari şi
va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe
Sine Însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor
fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a
rugat pentru cei vinovaţi.”

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


