
Festivitatea de 
premiere a frunta[ilor

r\c\reni

"De acest mare proiect
trebuie s\ fim mândri 
cu to]ii."

A[adar, dragi cet\]eni, sunt convins
c\ sunte]i curio[i de ceea ce dorim s\
facem pentru ora[ul nostru! Nu trec ^n
revist\ acum ceea ce am realizat ^mpre-
un\ pân\ acum,  fiindc\ fiecare [tie ce
s-a ^ntâmplat ^n localitatea lui, poate s\

mai ating pe aici  pe acolo
obiectivele care nu sunt finalizate,
dar nu o s\ mai spun acum c\ la
Ghimpa]i a fost primul tronson de
11 km f\cut ^n 2009, unde se
piteau c\ru]ele [i ma[inile  prin
gropi, acestea le-am mai spus de
câteva ori [i nu o s\ v\ mai
plictisesc, [i mai ales pe
ghimp\]eni [i nu numai,
deoarece trece]i frecvent pe
acest drum [i cum spunea [i
Zaharia Stancu “S\ nu ui]i Darie,
s\ nu ui]i!“

Avem numeroase  proiecte care
vizeaz\ toate cartierele din

R\cari, dar  vreau s\ m\ opresc mai mult
asupra unui proiect cu finan]are din fon-
duri europene care, a[a cum spuneam,
este un proiect de care putem s\ fim
mândri.

(urmare ^n pagina a 2-a)

Succesul, în mare parte,
st\ în voin]a de a învinge;
s\ ne str\duim deci [i s\

st\ruim! – Seneca

Deschiderea anului
şcolar, o s\rb\toare

Programul Opera]ional Regional - P.O.R. –
Axa 13.1 – Proiect Integrat de Regenerare
Urban\ – P.I.R.U. NORD [i SUD
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La aceast\ dat\, când scriu aceste rânduri, spre
marea noastr\ bucurie, au început s\ se deruleze
pl\]ile pentru proiectele pe AXA 13, respectiv
proiectul de  integrare urban\ Nord şi Sud, acele
proiecte care cuprind 11 obiective şi, pe scurt, le
voi aminti:
În R\cari.
Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infra-
structur\ educa]ional\ {coala Gimnazial\ R\cari;
Reabilitare Baz\ Sportiv\, construire vestiare, teren
de tenis acoperit, în oraşul R\cari; Amenajare Parcul
Eroilor şi mutare Monumentul Eroilor.
Modernizare str\zi în oraşul R\cari: Podul B\rbieru-
lui, Ilfov\], Orhideelor, Trandafirilor, Poştei, N.
Popescu R\c\reanu, Aleea Parcului, Aleea
Pompierilor, Filipeasca. 

În Ghergani. 
Modernizare str\zi: Aleea Nucilor, Digului,
Industriilor, Florilor, Oraca, ing. Ion Tudor.
În Mavrodin.
Modernizarea tuturor st\zilor: Pinului, Bradului,
Fagului, Stejarului, Salcâmilor, Prunului, Garoafei,
M\rului, Câmpului, Şocului.
În Ghimpa]i
Modernizare str\zi: Porumbeilor, Lt. Aviator
Stoicescu Titi, Parlamentului, Eroilor, D\m\roaia,
Valea Colentinei, Drumul Mare, Caisului, M\ceşului,
Triorului, Al. Ioan Cuza;
În Colacu.
Reabilitare, modernizare, extindere şi  echipare
infrastructur\ educa]ional\ {coala
Gimnazial\ Colacu; Amenajare
Centrul cultural în cartierul Colacu; 
Modernizare str\zi ^n cartierul
Colacu: Tineretului, Colentinei,
Heleşteului, Teiului, Cireşului,
Prunilor, C\r\midari, Izlazului, Ec.
Matei Marin.

În S\bie[ti. 
Modernizare str\zi în cartierul
S\bie[ti: Izvor, Aleea Sondelor,
Caraiman. Vân\torilor;
Amenajare parc în cartierul
S\bie[ti

În St\neşti.
Amenajare Centru cultural în
cartierul St\neşti; Amenajare Baz\
Sportiv\ în oraşul R\cari, cartierul
St\neşti, Dâmbovi]a; Amenajare loc
de joac\ în cartierul St\neşti.

Acestea sunt proiectele care
au intrat demult în linie dreapt\. 

Vreau s\ v\ amintesc c\, în
urm\ cu aproape patru ani, în
aprilie 2018, am scris primele
rânduri în cadrul acestui proiect
sub form\ de manuscris şi ast\zi
ne afl\m în fa]a unui mare eveni-
ment şi anume primii bani care
vin pentru plata serviciilor consul-
tan]ilor, proiectan]ilor şi tot ce s-a
f\cut în aceast\ perioad\, pl\]i

care sunt aşteptate de cei care au prestat aceste
servicii mai bine de trei ani de zile.

Ca un prognostic optimist, la anul pe vremea
aceasta toate şantierele vor fi deschise. Am f\cut
deja primele pl\]i pentru munca depus\ de  con-
sultant, proiectan]i în ultimii trei ani de zile. 

La cele enumerate aici se mai adaug\ re]eaua
de ap\ şi canal realizat\ de c\tre Compania de ap\
Dâmbovi]a în cartierele R\cari, Ghergani şi
Mavrodin. La acest moment este în licita]ie re]eaua
de ap\ la aceste cartiere. Un termen optimist, în
prim\v\ra anului viitor vor începe lucr\rile. În
cealalt\ zon\, Ghimpa]i, Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti
şi St\neşti avem constructorul desemnat şi cu
speran]e  acest program PNDR3 va aloca sume şi
pentru re]eaua de canalizare.

Dup\ mult\ aşteptare, în urm\ cu 3 luni de
zile, am primit solicit\ri de clarific\ri de la ADR sud
Muntenia referitor la reabilitarea blocurilor. Au trecut
11 luni de când am depus proiectul. Teoretic trebuia
s\ fie şantierul în  lucru, dac\ totul decurgea nor-
mal. Un an de zile am stat ca s\ fie avizat un
proiect. Nu ai pe cine s\ te superi. Trag speran]a c\
beneficiarii acestui proiect vor în]elege şi vor mai
avea pu]in\ r\bdare. Nu este ceva care depinde de
noi   sau s\ putem fi acuza]i c\ nu ne-am f\cut
treaba. 

Proiectul pentru amenajarea zonei blocurilor şi a
parcului din curtea liceului a intrat în faza de licita]ie
pentru desemnarea proiectantului. 

Este în evaluare documenta]ia depus\ pentru
achizi]ionarea de tablete şi materiale de protec]ie. 

Avem câteva proiecte ^n colaborare cu Liceul
astfel ^ncât fiecare elev s\ primeasc\ o tablet\
pentru studiul de acas\. S\ sper\m c\ nu o s\ mai
fie nevoie... Referitor la aceast\ perioad\ grea este
util\ ^n permanen]\. 

Cu proiectul de  iluminat  public suntem în
grafic. ~n acest moment suntem ^n faza de evaluare
a proiectului, dup\ care intr\m ^n faza de licita]ie,
[anse ca la ^nceputul anului viitor pe fiecare stâlp
din localitate s\ fie o lamp\ cu led [i aceea cu
gestiune controlat\ de la dispecerat.

~n alt\ ordine de idei, având în vedere
amploarea global\ a pandemiei, decesele [i
efectele pe termen lung ale îmboln\virii de Covid-19
care apar la toate categoriile de vârst\, v\ ^ncurajez
s\ lua]i în considerare imunizarea responsabil\ [i
promovarea [i  facilitarea a ceea ce în mod curent
se nume[te imunitate colectiv\.

Atât imunitatea conferit\ de infectarea natu-
ral\, cât [i cea conferit\ de vaccin sunt limitate în
timp [i poate fi necesar\ administrarea unei doze
de rapel. Administrarea dozei de rapel la recoman-
darea cadrelor medicale poate promova în
continuare s\n\tatea personal\ [i public\. Nevoia
unei astfel de doze de rapel nu indic\ „e[ecul” unui
vaccin, ci reflect\ natura nivelului de anticorpi, care
poate sc\dea în timp.

V\ îndemn personal, pe cei care înc\ ezita]i...,
s\ v\ informa]i cât mai atent şi din surse sigure cu
privire la beneficiile vaccinului şi, în urma consult\rii
cu medicul de familie, v\ ^ndemn s\ lua]i decizia
cea mai bun\ pentru s\n\tatea voastr\ şi a celor
dragi. Eu am f\cut-o, vaccinându-m\! 

Este important s\ avem grij\ unii de al]ii,
]inând cont de ceilal]i în practicile noastre. 

Acest lucru presupune [i s\ prevenim r\spândi-
rea bolilor mortale [i, atunci când analiz\m posibili-
tatea vaccin\rii sau a refuz\rii vaccin\rii, s\ avem
dragoste unii pentru al]ii [i s\ ne iubim aproapele
ca pe noi în[ine. 

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 singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El s\ nu piar\, ci s\
aib\ via]a veşnic\. Ioan 3.16

(urmare din pagina 1)

"De acest mare proiect trebuie s\ fim
mândri cu to]ii."

Programul Opera]ional Regional - P.O.R. – Axa 13.1 – Proiect Integrat
de Regenerare Urban\ – P.I.R.U. NORD si SUD
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Hot\rârile Consiliului Local R\cari, 
adoptate ^n SEDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE

07.10.2021

nr. 88, 2021

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

În data de 07.10.2021, ora 18:00,
s-au desf\şurat lucr\rile şedin]ei extraor-
dinare a Consiliului Local, pe platforma
ZOOM, la care au participat 15 consilieri
şi doi delega]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 dezbaterea proiectelor de
hot\râre ini]iate.

1. Proiect de hot\râre privind aprobarea
execu]iei bugetare pe trimestrul III –
2021.

Domnul primar arat\ c\ execu]ia
bugetar\ a fost prezentat\ o dat\ cu
materialele de şedin]\, şi este preg\tit
pentru r\spuns la eventualele întreb\ri-
clarific\ri. Comisia de  specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este aprobat
cu un num\r de 15 voturi.

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

Se d\ cuvântul domnului primar, care
arat\ c\ a fost ini]iat acest proiect de
hot\râre pentru a veni în sprijinul con-
tribuabililor persoane fizice care înreg-
istreaz\ debite major\ri,  astfel se prop-
une acordarea de scutire de la plata
major\rilor de întârziere în perioada
11.10.2021 - 27.12.2021, cu condi]ia
achit\rii în întregime a debitului princi-
pal. Comisia de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat cu un
num\r de 15 voturi pentru.

3. Proiect de hot\râre privind
desemnarea reprezentan]ilor Consiliului
Local R\cari, membri în Consiliul de
Administra]ie la Liceul Teoretic “Ion
Ghica” R\cari.

Domnul primar arat\ c\ acest proiect

de hot\râre a fost promovat, având în
vedere Metodologia de organizare şi
desf\şurare a activit\]ii Consiliului de
administra]ie în cadrul Liceului Teoretic
“Ion Ghica” R\cari. Se solicit\  
propuneri din partea Consiliului Local.
Domnul Popa Dumitru, propune ca
reprezentan]ii Consiliului Local s\ fie
domnii Logof\tu Dorinel, Carp Marioara
şi T\nase Mihai Cristian. Dup\
supunerea la vot, propunerile au ob]inut
12 voturi pentru, 0 voturi împotriv\, 
3 voturi ab]inere (Florea Ştefan, B\lan
Marin şi Sanislav Alexandru).

4. Proiect de hot\râre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului
Local R\cari, membru în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calit\]ii educa]iei
din cadrul Liceului Teoretic “Ion Ghica”
R\cari.

Domnul primar arat\ c\ acest proiect
de hot\râre a fost promovat, având în
vedere Metodologia de organizare şi
desf\şurare a activit\]ii în cadrul Liceului
Teoretic “Ion Ghica” R\cari. Se solicit\
propuneri din partea Consiliului Local.
Domnul Popa Dumitru, propune ca
reprezentantul Consiliului Local s\ fie
domnul T\nase Vasile-Mugurel. Dup\
supunerea la vot a   propunerii s-au
ob]inut 12 voturi pentru, 0 voturi
ab]inere, 3 voturi împotriv\ (Florea
Ştefan, B\lan Marin şi Sanislav
Alexandru).

5. Proiect de hot\râre pentru modifi-
carea HCL nr. 17/1996, privind darea în
folosin]\ gratuit\ pe perioad\ determi-
nat\ a imobilului construc]ii şi teren în
care func]ioneaz\ Judec\toria R\cari, cu
complet\rile ulterioare.

Doamna preşedinte d\ cuvântul dom-
nului primar, care arat\ c\ Judec\toria
R\cari solicit\ repartizarea tuturor
spa]iilor din incinta judec\toriei, inclusiv
a spa]iilor închiriate, în vederea
exploat\rii acestora exclusiv de c\tre
judec\torie, astfel fiind  necesare a fi
adoptate unele m\suri în consecin]\,
privind modificarea şi completarea HCL 
nr. 17/1996 privind darea în folosin]\
gratuit\ pe perioad\ determinat\ a imo-
bilului construc]ii şi teren în care
func]ioneaz\ Judec\toria R\cari.

Se arat\ c\, în cursul anului 2021, a
fost epuizat\ capacitatea de stocare a
tuturor spa]iilor destinate func]ion\rii
arhivei din cadrul Judec\toriei R\cari,
astfel c\ în sunt nevoi]i s\ depoziteze
înscrisurile judiciare trimise pe holurile
de acces  sau în birourile de lucru, în
condi]ii insalubre, punând în pericol 
siguran]a fizic\ a acestora. Aşa cum se
men]ioneaz\ în adresa înaintat\, din
cauza   lipsei de spa]ii, în birourile
colectivului de lucru  îşi desf\şoar\

activitatea câte  2-3 persoane, fapt ce
îngreuneaz\ activitatea curent\, 
protejarea confiden]ialit\]ii datelor şi
informa]iilor din dosarele judiciare, 
precum şi pentru amenajarea unor spa]ii 
pentru ascultarea minorilor şi pentru
audierea persoanelor considerate a fi
vulnerabile. Având în vedere cele solici-
tate, a fost ini]iat proiectul de hot\râre
privind repartizarea c\tre Judec\toria
R\cari a tuturor spa]iilor din cadrul imo-
bilului, cu propunerea ca intrarea în
vigoare a hot\rârii s\ fie începând cu
data de 01.01.2022. Comisiile de 
specialitate acord\ aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hot\râre,
care este aprobat cu un num\r de 15
voturi.

6. 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 partici-
parea la şedin]a Consiliului Local şi
declar\ închise lucr\rile acesteia.

Hot\rârile Consiliului
Local R\cari, adoptate ^n

SEDIN}A EXTRAORDI-
NAR| DIN DATA DE

08.11.2021

În data de 08.11.2021, ora 18.00,
s-au desf\şurat online, pe platforma
whatsapp, lucr\rile [edin]ei extraor-
dinare, la care au participat  14 con-
silieri şi doi delega]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 dezbaterea proiectelor
de hot\rere ini]iate.

1. Proiect de hot\râre privind con-
statarea încet\rii de drept a mandatu-
lui de consilier local, al domnului
Popa Dumitru, ca urmare a demisiei.
Se prezint\ demisia domnului Popa
Dumitru, din func]ia de consilier ales
pe lista PNL în alegerile locale din data
de 27.09.2021. Comisia de speciali-
tate acord\ aviz favorabil. Se constat\
încetarea de drept înainte de termen a
a mandatului de consilier local.

2. Proiect de hot\râre privind rectifi-
carea bugetului local. Doamna
preşedint\ solicit\ interven]ii pe
marginea referatului de rectificare.
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 cu un
num\r de 14 voturi.

3. Proiect de hot\râre privind apro-
barea proiectului CONSOLIDAREA
CAPACIT|}II UNIT|}ILOR DE
ÎNV|}|MÂNT DE STAT DIN ORA{UL
R|CARI, JUDE}UL DÂMBOVI}A, ÎN
VEDEREA GESTION|RII SITUA}IEI DE
PANDEMIE GENERAT| DE VIRUSUL
SARS-COV-2 [i a cheltuielilor legate de
proiect.

Doamna preşedint\ solicit\ inter-
ven]ii pe marginea referatului de rectifi-
care. Se constat\ c\ nu sunt înscrieri
la cuvânt. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este apro-
bat cu un num\r de 14 voturi.

4. Proiect de hot\râre privind
desemnarea reprezentatului consiliului
local, în calitate de membru al comisiei
de evaluare a probei de interviu, pentru
ocuparea func]iei de director şi director
adjunct în cadrul Liceului Teoretic “Ion
Ghica” R\cari.

Domnul primar arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat,
având în vedere Metodologia de orga-
nizare şi desf\şurare a concursului
pentru ocuparea func]iilor de director şi
director adjunct în cadrul Liceului
Teoretic “Ion Ghica” R\cari.     

Se solicit\ propuneri din partea
consiliului local. Domnul B\lan Marin, 
propune ca reprezentant pe domnul
consilier Sanislav Alexandru. Domnul
Popa Dumitru propune ca reprezentan-
tul Consiliului Local s\ fie domnul
T\nase Vasile Mugurel. 

Dup\ supunerea la vot cele dou\
propuneri au ob]inut urm\toarele rezul-
tate:- Sanislav Alexandru – 3 voturi
pentru, 11 voturi împotriv\, 0 ab]ineri
- T\nase Vasile Mugurel – 11 voturi
pentru, 3 voturi împotriv\, 0 ab]ineri.
În urma voturilor ob]inute, se constat\
c\ reprezentantul Consiliului Local va fi
domnul T\nase Vasile Mugurel.

5. La punctul Diverse au fost discutate
probleme cet\]eneşti.

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

SECRETAR GENERAL, 
jr. Octaviana Ene 

octaviana_ene@yahoo.com
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Hot\rârile Consiliului Local R\cari, 
adoptate ^n {EDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 15.10.2021

La data de 15.10.2021, ora 16.00, s-au
desf\şurat lucr\rile şedin]ei extraordinare a
Consiliului Local în sala de şedin]e a Liceului
Teoretic “Ion Ghica” R\cari, la care au partici-
pat 15 consilieri şi doi delega]i s\teşti.

La 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 dezbaterea proiectelor de
hot\râre ini]iate.

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

Domnul primar arat\ c\ propunerea de 
rectificare a bugetului local a fost prezentat\ o
dat\ cu materialele de şedin]\ şi este preg\tit
pentru r\spuns la eventualele intreb\ri-
clarific\ri. Comisia de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat cu un num\r de 15
voturi.
2. Proiect de hot\râre privind modificarea
organigramei Centrului Reziden]ial pentru
Persoane Vârstnice R\cari.

Doamna preşedinte d\ cuvântul domnului
primar, care arat\ c\ aceast\ solicitare vine din
nevoia de asigurare a serviciilor de între]inere şi
cur\]enie, fapt pentru care este necesar a se
complete organigrama cu un post de
muncitor/îngrijitor, având în vedere faptul c\
pentru unele servicii medicale/de 
recuperare, au fost încheiate contracte de
prest\ri servicii.     

Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat cu un num\r de 15 voturi.

3. Proiect de hot\râre privind acordarea de
scutire de la plata taxelor şi a major\rilor de
întârziere pe motivul restrângerii/suspend\rii
activit\]ii ^n perioada pandemiei, privind con-
tractele de concesiune pentru spa]ii în care se
desf\şoar\ activit\]i comerciale.

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat, având în vedere
situa]ia economic\ ^n perioada pandemiei.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat cu un num\r de 15 voturi.
4. Proiect de hot\râre privind eşalonarea la
plat\ a debitelor înregistrate de c\tre S.C.
Equator S.R.L.

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat, având în vedere
situa]ia economic\ a S.C. Equator S.R.L, ^n
perioada pandemiei.     

Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat cu un num\r de 15 voturi.
5. Proiect de hot\râre privind aprobarea indica-
torilor tehnico-economici privind obiectivul de
investi]ii „Modernizarea infrastructurii de acces
la exploata]iile agricole de pe teritoriul oraşului
R\cari, jude]ul Dâmbovi]a" şi accesarea
Programului na]ional de dezvoltare rural\ 2014
- 2020, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural\, Subm\sura 4.3 "Investi]ii
pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice",

Componenta - Infrastructura de acces agricol\.
Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat, având în vedere
deschiderea sesiunii de proiecte pentru
ob]inerea unei finan]\ri nerambursabile, pentru
o lungime de 1O km drumuri de exploata]ie
agricol\, care ar face leg\tura între S\bie[ti şi
Ghimpa]i, R\cari şi Ghergani şi S\bie[ti-
St\neşti. Comisia de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat cu un num\r de 15
voturi.

6. Proiect de hot\râre privind accesarea
Programului Na]ional de Investi]ii "Anghel
Saligny", pentru obiectivul de investi]ii „lnfiin]are
sisteme re]ea de canalizare menajer\ în
localit\]ile Colacu, Ghimpa]i, S\bie[ti, B\l\neşti
şi St\neşti din oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a".

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat, având în vedere
deschiderea sesiunii de proiecte pentru
ob]inerea unei finan]\ri nerambursabile prin
Programul Na]ional “Anghel Saligny”, astfel s-ar
putea realiza sistemul de canalizare pentru
satele Ghimpa]i, Colacu, S\bie[ti, B\l\neşti,
St\neşti. Comisia de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat cu un num\r de 15
voturi.

7. Proiect de hot\râre privind aprobarea indica-
torilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investi]ii "Construire pod peste râul Colentina,
DC 151/1 St\neşti, oraşul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a" şi accesarea Programului Na]ional
de Investi]ii "Anghel Saligny".

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat, având în vedere
deschiderea sesiunii de proiecte pentru
ob]inerea unei finan]\ri nerambursabile prin
Programul Na]ional “Anghel Saligny”, pentru
construirea unui pod nou la St\neşti. Comisia
de specialitate acorda aviz favorabil. Se supune
la vot proiectul de hot\râre, care este aprobat
cu un num\r de 15 voturi.

8. Proiect de hot\râre privind aprobarea indica-
torilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investi]ii "Modernizare str\zi în oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a" şi accesarea Programului
Na]ional de Investi]ii "Anghel Saligny". Domnul
primar arat\ c\ acest proiect de hot\râre a fost
promovat, având în vedere deschiderea sesiunii
de proiecte pentru ob]inerea unei finan]\ri ner-
ambursabile prin Programul Na]ional “Anghel
Saligny”, pentru modernizarea str\zilor etapa 1,
în localit\]ile componente ale oraşului R\cari,
str\zi care nu sunt cuprinse pân\ la aceast\
dat\ în alte proiecte cu finan]are european\ şi
pentru care ne afl\m în procedura de achizi]ie.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat cu un num\r de 15 voturi.

9. Proiect de hot\râre privind aprobarea indica-
torilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investi]ii "Modernizare str\zi în oraşul R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a" şi accesarea Programului
Na]ional de Investi]ii "Anghel Saligny".

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de

hot\râre a fost promovat, având în vedere
deschiderea sesiunii de proiecte pentru
ob]inerea unei finan]\ri nerambursabile prin
Programul Na]ional “Anghel Saligny”, pentru
modernizarea str\zilor etapa 2, în localit\]ile
componente ale oraşului R\cari, str\zi care nu
sunt cuprinse pân\ la aceast\ dat\ în alte
proiecte cu finan]are european\ şi pentru care
ne afl\m în procedura de achizi]ie. Comisia de
specialitate acord\ aviz favorabil. Se supune la
vot proiectul de hot\râre, care este aprobat cu un
num\r de 15 voturi.

10. Proiect de hot\râre privind aprobarea indi-
catorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investi]ii "Extindere re]ea de gaze naturale, în
oraşul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a" şi accesarea
Programului Na]ional de Investi]ii "Anghel
Saligny".

Domnul primar arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost promovat, având în vedere
deschiderea sesiunii de proiecte pentru
ob]inerea unei finan]\ri nerambursabile prin
Programul Na]ional Anghel Saligny, pentru
extinderea re]elei de gaze naturale ^n oraşul
R\cari. Comisia de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat cu un num]r de 15
voturi.

11. 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.

{EDINTA EXTRAORDINAR| DIN
DATA DE 18.11.2021

În data de 18.11.2021, ora 10.00, s-au
desf\şurat online lucr\rile şedin]ei extraordinare
a Consiliului Local, pe platforma whatsapp, la
care au participat un num\r de 14 consilieri şi
doi delega]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 dezbaterea proiectelor de
hot\râre ini]iate.

1. Proiect de hot\râre privind rectificarea buge-
tului local. Doamna preşedint\ solicit\ interven]ii
pe marginea referatului de rectificare. Se con-
stat\ c\ nu sunt înscrieri la cuvânt. Comisia de
specialitate acord\ aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat cu un num\r de 14 voturi pentru.

2. 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]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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Hot\rârile Consiliului Local R\cari, 
adoptate ^n {EDINTA EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 3.12.2021

În data de 03.12.2021, ora 16:00, 
s-au desf\şurat lucr\rile şedin]ei extra-
ordinare a Consiliului Local în Sala de
festivit\]i a Liceului Teoretic “Ion
Ghica” R\cari, la care au participat un
num\r de 15 consilieri şi un delegat
s\tesc.

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 dezbaterea proiectelor
înscrise pe ordinea de zi.

1. Depunere jur\mânt consilier local
Ilie Marius-Alexandru.

Având în vedere sentin]a civil\ nr.
2100 din 15.11.2021 privind vali-
darea mandatului supleant privind pe
domnul Ilie Marius-Alexandru, comuni-
cat\ în data de 18.11.2021 domnul
Ilie Marius- Alexandru, înscris pe lista
Partidului Na]ional Liberal, la alegerile
din data de 27.09.2021, este invitat
s\ depun\ jur\mântul în fa]a
Consiliului Local.

2. Proiect de hot\râre privind rectifi-
carea bugetului local.

Domnul preşedinte solicit\
interven]ii pe marginea referatului de
rectificare. Se constat\ c\ nu sunt
înscrieri la cuvânt. Comisia de speciali-
tate acord\ aviz favorabil. Se supune
la vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.

3. Proiect de hot\râre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pe anul
2022.

Domnul preşedinte solicit\
interven]ii pe marginea referatului
prezentat privind proiectul de hot\râre
ini]iat de primarul oraşului R\cari, prin
care se propune men]inerea nivelului
taxelor şi impozitelor pentru anul
2022, la acelaşi nivel cu cele din anul
2021. Se constat\ c\ nu sunt înscrieri
la cuvânt. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este apro-
bat în unanimitate.

4. Proiect de hot\râre privind acor-
darea de scutiri, unor contribuabili per-
soane fizice.

Domnul preşedinte solicit\
interven]ii pe marginea referatului
privind scutirea unor persoane fizice.
Se constat\ c\ nu sunt înscrieri la
cuvânt. Comisia de specialitate acorda
aviz favorabil. Se supune la vot proiec-
tul de hot\râre, care este aprobat în 
unanimitate.

5. Proiect de hot\râre privind
promovarea propunerii de organizare a
re]elei şcolare de pe raza oraşului
R\cari, pentru anul şcolar 2022-
2023, în vederea ob]inerii avizului
conform al ISJ Dâmbovi]a.

Secretarul general al oraşului
R\cari, prezint\ propunerea re]elei
şcolare pentru anul 2022-2023, în
vederea ob]inerii avizului conform al
ISJ Dâmbovi]a.   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

6. Proiect de hot\râre privind darea în
folosin]\ gratuit\ a imobilului situat în
oraşul R\cari, sat Ghergani, strada
G\rii, nr. 358, jude]ul Dâmbovi]a,
c\tre Parohia Ghergani, în vederea
amenaj\rii Casei parohiale.

Domnul primar arat\ c\ în urma
cererii adresate de c\tre Parohia
Ghergani, a ini]iat proiectul de
hot\râre prin care propune darea în
folosin]\ gratuit\ pe perioada
existen]ei Parohiei Ghergani, a imobilu-
lui situate în Ghergani, strada G\rii, nr.
358, în vederea amenaj\rii casei
Parohiale Ghergani. 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.

7. Proiect de hot\râre privind apro-
barea privind aprobarea cuantumului
taxei de habitat, cu destina]ie special\
de salubrizare pentru anul 2022.

Secretarul general al oraşului
R\cari, prezint\ materialul privind
aprobarea taxei de habitat pe anul
2022, ca urmare a modific\rii cuantu-
mului de c\tre Asocia]iei de Dezvoltare
Intercomunitar\ ‹‹Reabilitarea
colect\rii, transportului, depozit\rii,
prelucr\rii deşeurilor solide în jude]ul
Dâmbovi]a››.     

Se constat\ c\ nu sunt înscrieri la
cuvânt. Comisia de specialitate acord\
aviz favorabil. Se supune la vot proiec-
tul de hot\râre, care este aprobat în 
unanimitate.

8. Proiect de hot\râre privind apro-
barea cotiza]iei datorat\ Asocia]iei de
Dezvoltare Intercomunitar\
‹‹Reabilitarea colect\rii, transportului,
depozit\rii, prelucr\rii deşeurilor solide
în jude]ul Dâmbovi]a››, pe anul 2022.

Secretarul general al oraşului
R\cari, prezint\ materialul privind
aprobarea cotiza]iei datorate de oraşul
R\cari, c\tre Asocia]ia de Dezvoltare
Intercomunitar\ ‹‹Reabilitarea
colect\rii, transportului, depozit\rii,
prelucr\rii deşeurilor solide în jude]ul
Dâmbovi]a››, reprezentând 2 lei/gos-
pod\rie/lun\. ››, 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.

9. Proiect de hot\râre privind
retragerea UAT oraşul R\cari din
Asocia]ia de Dezvoltare
Intercomunitara “DÂMBOVI}A SUD
R|CARI.”

Secretarul general al oraşului
R\cari, prezint\ propunerea de
retragere din cadrul din Asocia]iei de
Dezvoltare Intercomunitara 
“DÂMBOVI}A SUD R|CARI”, ca urmare
a faptului c\ de la data înfiin]\rii nu a
desf\şurat activitate. 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.

10. Proiect de hot\râre privind
aprobarea lotiz\rii suprafe]ei de 6914
mp teren intravilan situat în oraşul
R\cari, GHERGANI, str. Vasile Sut\,
nr. 115, jude]ul Dâmbovi]a.

Domnul primar aduce la cunoştin]\
c\ a ini]iat proiectul de hot\râre pen-
tru a putea fi realizat\ lotizarea
suprafe]ei de 6914 mp din str. Vasile
Sut\, pentru atribuirea loturilor de
cas\. Se constat\ c\ nu sunt înscrieri
la cuvânt. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este apro-
bat în unanimitate.

11. Proiect de hot\râre privind
casarea şi valorificarea podului metalic
avariat, situat pe DC 151/1, peste
Râul Colentina, sat St\neşti, jude]ul
Dâmbovi]a.

Domnul primar arat\ c\ în urma
expertiz\rii podului metalic avariat, s-a
constatat c\ acesta nu mai poate fi
reabilitat, fapt pentru care propune
casarea şi valorificarea acestuia, în 
vederea realiz\rii de fonduri pentru 
amenajarea unei pun]i pietonale, care
s\ deserveasc\ localitatea pân\ la
realizarea podului nou. 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 unanim-
itate.

12. Proiect de hot\râre privind
înfiin]area Grupului de Lucru Local Ia
nivelul oraşului R\cari, de imple-
mentare a Strategiei de incluziune a
cet\]enilor români apar]inând
minorit\]ii romilor pentru perioada
2021-2024.

Secretarul general al oraşului
R\cari arat\ c\ dup\ încheierea
parteneriatului intre Romact şi oraşul
R\cari, este necesar a se constitui la
nivelul oraşului un Grup de lucru care
s\ implementeze Strategiei de incluzi-
une a cet\]enilor români apar]inând
minorit\]ii romilor pentru perioada
2021-2024. Astfel se propune com-
ponenta Grupului local de ac]iune. 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 una-
nimitate.

13. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor economici ai proiectului
“Proiect regional de dezvoltare a infra-
structurii de ap\ şi apa uzat\ în
jude]ul Dâmbovi]a, în perioada
2014-2020”, realizat pe raza unit\]ii
administrativ teritoriale ORAŞUL
R\cari.

Secretarul general al oraşului
R\cari arat\ c\ se propun indicatorii
tehnico economici pentru proiectul
integrat, care va face obiectul înfiin]\rii
re]elei de ap\ şi canalizare în R\cari,
Ghergani şi Mavrodin, indicatori modi-
fica]i, ca urmare a creşterii pre]urilor.
Se constat\ c\ nu sunt înscrieri la
cuvânt. Comisia de specialitate acorda
aviz favorabil. Se supune la vot proiec-

tul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate.
14. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Planului anual de evolu]ie a
tarifelor pentru “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.

Secretarul general al oraşului
R\cari arat\ c\ se propun spre apro-
bare tarifele rezultate din analiza cost
– beneficiu a proiectului. 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  una-
nimitate.

15. Proiect de hot\râre privind
aprobarea cofinan]\rii pentru “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.

Secretarul general al oraşului
R\cari arata c\, se stabileşte cofi-
nan]area în procent de 2 % din 
valoarea total\ a investi]iei de
78.267.546,00 lei f\r\ tva, respectiv
1.471.430,00 lei, pentru realizarea
proiectului integrat, care va face
obiectul înfiin]\rii re]elei de ap\ şi
canalizare în R\cari, Ghergani şi
Mavrodin. Se constat\ c\ nu sunt
înscrieri la cuvânt. Comisia de speciali-
tate acord\ aviz favorabil. Se supune
la vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.

16. Proiect de hot\râre privind apro-
barea proiectului CONSOLIDAREA
CAPACIT|}II UNIT|}ILOR DE
ÎNV|}|MÂNT DE STAT DIN ORA{UL
R|CARI, JUDE}UL DÂMBOVI}A, ÎN
VEDEREA GESTION|RII SITUA}IEI DE
PANDEMIE GENERAT| DE VIRUSUL
SARS-COV-2 [i a cheltuielilor legate de
proiect.

Secretarul general al oraşului
R\cari arat\ c\ în urma solicit\rilor de
clarific\ri este necesar a se adopta
proiectul de hot\râre propus pentru
asigurarea materialelor sanitare şi de
protective pentru unit\]ile de
înv\]\mânt de pe teritoriul oraşului
R\cari. Se constat\ c\ nu sunt
înscrieri la cuvânt. Comisia de speciali-
tate acord\ aviz favorabil. Se supune
la vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.
17. Diverse.
La punctul diverse au fost discutate
probleme cet\]eneşti.

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

SECRETAR GENERAL,  
jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com
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Festivitatea de premiere a
frunta[ilor r\c\reni în cadrul

Zilelor oraşului R\cari

Educatoarea anului, 
RĂDULESCU  AMALIA 

Înv\]\toarea anului, 
OANA HREHOREȘEN

Profesorul anului, 
GULIE DORIN 

Dup\ o perioad\ grea de 
pandemie, anul acesta r\c\renii s-au
bucurat din nou de zilele oraşului.
Primarul Marius Carave]eanu a reuşit
şi de aceast\ dat\ s\ pun\ oamenii pe
primul loc.  Al\turi de Consiliul local,
primarul a ]inut în mod deosebit s\
premieze performan]a. Au fost premi-
ate cuplurile de aur, cei care au 
împlinit 50 de ani de c\snicie, dar şi
Educatorul, ~nv\]\torul [i Profesorul
anului cât [i  Poli]istul, Pompierul [i
Jandarmul anului.

De asemenea, s-au bucurat de
premii, diplome şi trofee cei mai buni
elevi din fiecare clas\, elevii care au

ob]inut cele mai bune rezultate la
examene na]ionale şi Bacalaureat, dar
şi gospod\riile localit\]ii, num\rul
acestora fiind în creştere de la an la
an.

Primarul Marius Carave]eanu şi-a
scos p\l\ria în semn de respect în fa]a
seniorilor din R\cari şi i-a asigurat pe
oameni de respectul s\u.
Primarul a dat asigur\ri c\ premiile 
s-au dat, pe bune, şi f\r\ prietenii, ci
doar pe merit.

Copiii au primit tablete 
performante, cu acces la re]eaua de
internet  de mare folos ^n aceast\

perioad\.
Bugetul total al evenimentului s-a 
ridicat la o sut\ de mii de lei, a 
precizat primarul, pentru transparen]\
şi liniştea tuturor.

Marius Carave]eanu le-a mul]umit
şi gospodarilor care ajut\ ca localitatea
s\ fie mai frumoas\, de la an la an.
“Dac\ în primul an am acordat zece
premii pentru cea mai frumoas\ 
gospod\rie, în 2021 avem aproape
300”, a men]ionat bucuros edilul.
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Cele mai longevive cupluri  premiate la R\cari!

JURACOPSCHI DUMITRU cu ALEXANDRA,  MANEA TEODOR CONSTANTIN
cu ECATERINA, DOBRE CONSTANTIN cu IOANA, STANCU ION  cu
DUMITRA, BUCUR MARIN cu IRINA, TUDORACHE MARIN cu NASTASIA,
PLETEA VASILE cu  FLOAREA, ELENA {I ALEXANDRU ALBU

Pompierul anului, Plutonier major  ZAMFIR GHEORGHE
Jandarmul anului, Plutonier adjutant IONESCU VALERICĂ

Poli]istul anului, Agent de Poliție DUMAN MARIUS  
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CLASA PREG|TITOARE
{coala R|CARI 
- DUMITRU DARIA - Rezultate deosebite
(Preg\titoare  A)
- DIMA DIANA ELENA - Rezultate deosebite
(Preg\titoare)
{coala GHERGANI
- GHI}| INGRID MARIA - Rezultate deosebite
{coala COLACU
- STAN MARIUS GABRIEL - Rezultate deosebite

CLASA  I 
{coala R|CARI
- MARIN LUCA COSMIN -  FB
{coala GHERGANI
- MATEI ANTONIO MARIAN - FB
{coala COLACU
- MOCANU RARE{ FLORIN – FB
CLASA A II –A
{coala R|CARI
- IVAN GEORGE CRISTIAN – FB (Clasa a II A)
- BARBU DAVID ALEXANDRU  - FB (Clasa a II)
{coala GHERGANI
- CONSTANTIN ANDREI DARIUS -  FB  (Clasa a II a)
{coala COLACU
- BARBU ANDREEA – FB (Clasa a II a)
CLASA A III–A
{coala R|CARI
- ZAMFIR MARIA MIHAELA – FB (CLASA a III-a   A)
- IOSIFESCU MEDEEA NICOLA – FB  (Clasa a-III a)
{coala GHERGANI
- IANCU IONU} GABRIEL - FB
{coala COLACU
- N|STASE NICOLAE ALEXANDRU  - FB
CLASA A IV – A
{coala R|CARI
- COSKUN CANER – FB (Clasa a IV A)
- POLEXE IOANA  - FB  (Clasa a IV)
Scoala GHERGANI
- T|NASE ROBERT ANDREI - FB
{coala COLACU
- RADU ROBERT – FB
CLASA A V- A
{coala R|CARI
- POPESCU IOANA - 10
{coala GHERGANI
- ROTARU DRAGO{ NARCIS - 9,59
{coala COLACU
- LIXANDRU BOGDAN - 9,65
CLASA A VI – a
{coala R|CARI
- PETCU DELIA ALEXANDRA - 9,94 (Clasa a VI A a)
- BÂCÂIL| {TEFAN LEONARD – 10 (Clasa a VI B a)

{coala GHERGANI
- DU}| DIANA - 10
- PLIUMBUITU {TEFANIA  - 10
{coala COLACU
- IONIT| ANA CRISTIANA - 10
CLASA A VII – a
{coala R|CARI
- CONSTANTIN ANDREEA  - 10 (Clasa a VII A)
- IONESCU TEODORA - 10 (Clasa a VII A)
- DUMITRU C|T|LIN GABRIEL – 10 (Clasa a VII)
- DUMITRU TIMOTEI – 10  (Clasa a VII)
- NISTOR ALINA GABRIELA - 10 (Clasa a VII )
- VASILE ADRIAN GABRIEL - 10 (Clasa a VII)
{coala GHERGANI
- CRISTEA ANDREEA MARIA - 9,81 (Clasa a VII a)
{coala COLACU
- PÎRVU MARIUS ALEXANDRU -9,84 (Clasa a VII a)
CLASA a VIII – a
{coala R|CARI
- COSTACHE IOANA VANESSA – 10
- IOSIFESCU ISABELL MARIA - 10
- NEAC{U ANDREI SEBASTIAN – 10
- STÎNG| DAVID ANDREI -10
{coala GHERGANI
- CIOBIL| OANA CARMINA - 10
{coala Colacu
- MIHAI FLORENTINA NICOLETA - 9,91
- STÎNG| DAVID ANDREI  - 9,72  (Evaluare
na]ional\)
ELEVII PREMIAN}I LICEU
- LIVEDE ANDREEA - 10  (Clasa IX A)
- MERCONE C|LIN – 10 (Clasa IX A)
- EFTIMIE ANA MARIA CRISTINA - 9,66 (Clasa IX)
- TI}| ELENA - 9,94 (Clasa IX C)
- GOZU TEODORA ALEXANDRA - 9,89 (Clasa X A)
- CIOBANU MARIA - 9,89 (Clasa X B )
- CÎRTOAJE MARIA - 9,89 (Clasa X B)
- BERIANU LEONARD – 10 (Clasa XI A)
- MANU EDUARD  - 10 (Clasa XI A)
- VOICU AMALIA GEORGIANA – 10 (Clasa XI B)
- DOBRE MARINA LUCIA - 9,78 (Clasa XI C)
- L|C|TU{ ANDREI LAUREN}IU - 9,78 (Clasa XI C)
- C|PRI}| ALEXANDRU – 10 (Clasa XII A)
- COSTACHE DENISA MIHAELA – 10 (Clasa XII A)
- DICU GHEORGHE DANIEL – 10 (Clasa XII A)
- DUMITRU GEORGIANA ANDREEA -9,95 (Clasa XII)
- DUMITRU ALEXANDRA - 9,97 (Clasa XII C)
- CIOTEA ECATERINA- MIHAELA  - 9,83 Medie
Bacalaureat

Felicit\ri!

Cei mai buni elevi din fiecare clas\ 
premia]i de zilele ora[ului!
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R|CARI
NITOI CRINA GABRIELA, TANASE
ELENA, LAZAR SORIN, HRISTEA
FLORICA, TANASE MARIUS 
CATALIN, NECULA VASILE, OPREA
EUGEN, MANOLACHE NICULAE,
NEGUT FILOFTEIA, VASILIU 
MARIANA, TRANDAFIR DUMITRU,
NUTA ANA, STEFAN DUMITRU,
PETRE CONSTANTIN, NICOLAE
MIHAI, VINT GABRIEL , DINCA
MARIA, TRANDAFIR ELENA,
OPRISAN IULIA, STEFAN 
CONSTANTIN, DUMITRACHE
LUCIAN, STEFAN GHEORGHE,
JANGU CARMEN, SOANE FLORINA,
CAZACU MARIAN, STEFAN ION
FLORIN, CAZACU NICOLAE, LECA
GICA, DINCA NICOLAE, BUCUR
ANCUTA, ZAHARIA LILIANA, SAT-
MARE GINA, CHERTES ALEXANDRU
CRISTIAN, RADU ADRIANA, PARFE-
NIE IONICA, PORTARIU VERONICA,
ANASON EUGEN, ARMASELU
REMUS, BALAN NICULINA, NEGREA
CONSTANTIN, MIHALCEA LUCIAN ,
VLAD ADRIAN , NICULAE LIVIA,
MITROI MARIN, LUCA DUMITRU,
DUINEA NICULINA, TRANDAFIR
MARIA, OPREA MARIA, ALECU
GHEORGHE, IANCU ECATERINA,
PREDA AURICA, STOICA CONSTAN-
TIN, POPA DANIELA, TRANDAFIR
GHEORGHE, COSTACHE ION,
JANGU MARIA ELENA, CONSTANTI-
NESCU PAUL, DINCA CONSTANTA,
ENE MARIA, STAN ELENA FLO-
RENTINA, COSTEA FLORICA, BIZ-
DARA PETRE, NITA IOANA, VISAN
GHEORGHE, GRINDESI DUMITRU

DANIEL, 
ANASON VASILE CATALIN.
GHERGANI
POPA ADRIANA, MISTODIE
GABRIELA ELENA, COSTACHE 
NICULAE, VOICU ALEXANDRINA,
SLANICEANU RADU IULIAN, SANDU
VASILE, ALBEI MARIAN, NEAGU
MARIA, POPA DUMITRU, ALEXAN-
DRU IOAN, GRIGORE ELENA,
PESCARU CONSTANTIN, GRIGORE
FLORIN, ALECU ION, COSTACHE
GEORGE, ANASON LIVIU, IONESCU
FLORICA, IGNAT MARGARETA,
POROJAN 
ALEXANDRINA LILIANA, BABICEANU
ELENA, NEACSU STELIAN CRIST-
IAN, POPA IONUT, MIHALACHE
PETRE, GRIGORE ION, TUDORACHE
VALENTIN NICOLAE, TRANDAFIR
LIVIU, BARBU MISU, DUMITRU
DUMITRA, CALIN 
DORINA, DOBRE ELENA, ȚANCU
MIHAIL

MAVRODIN
GUTA ANA, COSTACHE DANIEL,
COSTACHE ION, NICULAE LUCIAN
IONUT, ALEXANDRU ROBERT MIHAI,
ALEXANDRU ALEXANDRU, VOICU
IOANA, MIHAI LENUTA, CATANA
NICOLAE, BARBU MARIN, CRISTEA
LILIANA, SANDU ION, ALBEI GHEO-
RGHE

COLACU
MATEI VALI VIOREL, IORDACHE
VASILICA, CIOBANU IOAN, 
MIHALACHE VASILE, GEANTARU
GHEORGHE, SIRNEA MARIA, PETRE

EUGEN, VASILE MARIA, DUMI-
TRASCU LIVIU DANIEL, MIHAI NICO-
LAE, IONESCU MARIAN,IONESCU
TUDOR, ALIONTE VALENTIN,
MANEA MARIA, MATEI CONSTAN-
TIN, CODREANU GHERASIM, IOR-
DACHE NICOLAE, TILICA ION,
MINCU ION, MATEI GHEORGHITA,
NEGOITA SIMONA, GOSU ANTON,
DUMITRA VALENTIN, SANDRU
NICOLAE, ALEXANDRU GABRIEL,
TUDOR DANIEL, STEFAN DUMITRU,
MINCU MIHAI, CONSTANTIN
EFREM, MIHAI GHEORGHITA,
STANESCU ROBERT FLORIN,
COMAN NICULINA, MAICAN GHEO-
RGHE, SANDU NICOLAE, CIM-
PEANU VIOREL, BAICUIANU JENICA,
MAICAN MARIA, MAICAN LIVIU,
GHIMIE FLORIN MARIUS, IVAN ION,
GHITA NICOLAE, DUMITRA NICU.

S|BIE{TI
SANDU PUIU DANIEL, SANDU MAR-
IAN, MINCU MARIAN, ALBU
DUMITRU, NICULAE IULIAN, NICU-
LAE IONEL, TUDOR MARIN, SANDU
EUGENIA, TUDOR COSTEL, SAFTA
GABRIEL CRISTIAN, CHIRITA 
DUMITRA, IONITA FLORIN OVIDIU,
SANDU MARIA, ANDREI 
GHEORGHE, DUMITRU NICULINA,
ALECU GHEORGHE, MINCU 
GHEORGHITA

B|L|NE{TI
VOICU GHEORGHE, ALIONTE 
CONSTANTIN, IORDACHE EUGEN,
VOINEA IOANA, VOICU NICOLAE,
MARCU GHEORGHE, GHITA ION,

BUIA VASILICA, ENACHE
CRISTINEL, DINU RAZVAN 
MARIAN, BACLEA MIHAI, GRIGORE
GHEORGHITA, DINU CONSTANTIN,
NITA DOREL IONEL, NITA ION,
MIHAI VALENTIN, ONEA DUMITRU
DANIEL, ALIONTE ALEXANDRU

ST|NE{TI
OLTEAN GELU MARIN, IONITA
DUMITRU, COMAN MARIA, COMAN
ELENA, COMAN NICULAE, DINU
VASILICA, ACHIM VIORICA,
MARISCA FLORIAN, NEACSU 
NICOLAE, STAN ADRIAN, STAN
NICOLAE, DINU MARIN, DINU ION,
GHITA VASILE, GHITOIU STEFAN,
ENACHE ION , ION NICULINA ,
MARISCA ROBERT, DUMITRU ION.

GHIMPA}I
BUCIUMEANU VALERICA, STEFAN
MARIAN, GAVRILA VALENTIN,
MIRCEA GHEORGHE, DRAGOI
VALENTIN, GHEORGHE TEOFIL,
BADICA DORU, GAVRILA VASILE,
IORDACHE ION, BADICA ANA,
CHISCOP MARIUS IULIAN, BADEA
DANIELA, VOICU MARIA, MARIN
IOAN, MIHAI FLORINA SANDA,
CRISTEA NINA, SERBAN ION, SER-
BAN LAURENTIU, TUDORACHE ION,
CHIRA GELU, SERBAN MARIAN,
IVANOIU ONITA NICOLETA, 
APOSTOLACHE LAZAR, LEANCA
DOREL, MIHAI VASILE, NICOLAE
MARIAN

"Cea mai frumoas\ gospod\rie!"
Un proiect de succes!
Început ^n 2008, an ^n care au fost acordate 7 premii, ajunge
^n 2021 la 300! Pentru o localitate mai frumos\!
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Iat\ o întrebare care a
devenit o problem\
major\ nu numai pentru
localitatea noastr\, dar [i
pentru întreaga ]ar\.
Ridic\m în fiecare
s\pt\mân\ tone de gunoi
aruncat la întâmplare de
oameni pe care nu-i pot
denumi altfel decât tot
“gunoaie”. Probabil este
un termen dur atribuit
acestor cet\]eni de-ai
no[tri, dar nu merit\ o
alt\ categorisire.

Cu toate c\ în fiecare
s\pt\mân\ se colecteaz\
gunoiul menajer de la
fiecare gospod\rie (taxa
de habitat fiind inclus\ în
factura de lumin\), tot îl
mai arunc\m la întâm-
plare, probabil ne
“fascineaz\” lucrul aces-
ta.

Am înfiin]at la Ghergani [i
o platform\ betonat\,
unde exist\ 2 containere
pentru colectarea
de[eurilor rezultate din
demol\ri sau alte
materiale nefolositoare
dar din p\cate, cei care

duc gunoiul acolo nu-l
depoziteaz\ in con-
tainere, ci-l împr\[tie pe
tot câmpul, întinzându-se
pe câteva hectare, deter-
minând asfel costuri
suplimentare pentru
strângere [i înc\rcare. 

Nu mai spun c\ vin
cet\]eni din alte localit\]i
care nu ar avea ce s\
caute acolo.

Mai mult, “vecinii de la
B\lteni” “ne ajut\”, prin
colectarea de la cet\]enii
localit\]ii noastre a
ma[inilor [i aparatelor
electrocasnice, s\
umplem [an]urile [i câm-
purile cu tot felul de
de[euri …

Singur\, Administra]ia
Local\ nu poate face
fa]\,  a[tept\m [i ajutorul
dumneavoastr\, pe care
ni-l pute]i acorda în
diverse moduri: 
- s\ nu mai da]i ma[inile
[i  aparatura electro-
canic\ uzat\ “vecinilor”
de la B\lteni (exist\ cen-
tre autorizate de
colectare, care mai ofer\
[i vouchere valorice la
schimb);
- dac\ ave]i de[euri
rezultate din demol\ri,
anun]a]i administa]ia
local\, care va g\sii o
solu]ie;
- resturile vegetale le
pute]i depozita ^ntr-un
spa]iu amenajat în
gospod\rie, pentru
ob]inerea compostului
(îngr\[\mânt natural).

Haide]i to]i, împreun\, s\
facem localitatea curat\!

Viceprimar,
T\nase Vasile Mugurel
Telefon 0752.110.158

INFORM|RI PENTRU BENEFICIARII 
DE AJUTOR PENTRU ÎNC|LZIREA
LOCUIN}EI
Beneficiari:
Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru
încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053
lei, în cazul persoanei singure.

Va sc\pa 
localitatea

noastr\ 
vreodat\ de
gunoaie?
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A mai trecut un an destul de greu [i pentru sportul
columbofil r\c\rean, care, ^n data de 12.12.2021,
începând cu ora 12.12, [i-a premiat campionii.

Columbofilii clubului Asocia]ia Voiajorul Ghimpa]i au
participat la a IX-a edi]ie a festivit\]ii de premiere, care
a avut loc la C\minul cultural de la Ghimpa]i, respec-
tând regulile de protec]ie impuse de pandemie.

În acest an competi]ional au ap\rut, în afara
numelor consacrate în cadrul clubului, [i câteva nume
noi care au reu[it s\ se impun\ atât la nivel de club,
cât [i la nivel na]ional, [i anume Dumitru Nicolae,
Lemnaru Bogdan [i {tefan Aurel.

Spre informare, porumbeii particip\ într-un campi-
onat na]ional care se desf\[oar\ prim\vara cu porum-
beii maturi [i toamna cu puii. Campionatul cuprinde
etape de vitez\ (100-400Km), demifond (300-
600km), fond (500-700km), maraton (700-900km),
extrem maraton (peste 900km). Preciz\m faptul c\
puii sunt angaja]i pân\ la maxim 600 km (etap\
derby).

În cele ce urmeaz\ v\ prezent\m campionii din anul
acesta:
Categoria Vitez\ pui
Locul I  {tefan Aurel, porumbel 119457-21,
Locul II {tefan Aurel, porumbel 119496-21,
Locul III {tefan Aurel, porumbel 119471-21.
Categoria Vitez\ tineret
Locul I Cristea +Nicolae, porumbel 171056-20F,
Locul II Dinu Nicolae Crapu, porumbel 170031-20F,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 170528-20F.
Categoria Vitez\ maturi
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 281390-19F,
Locul II Dinu Nicolae Crapu, porumbel 280001-19F,
Locul III Cristea +Nicolae, porumbel 230133-19F.
Categoria Aş Vitez\ Tineret
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 170528-20F,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 170537-20F,
Locul III Dinu Gheorghe, porumbel 555121-20M.
Categoria Aş Vitez\ Maturi
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 281390-19F,
Locul II Dinu Nicolae Crapu, porumbel 280014-19F,
Locul III Cristea +Nicolae, porumbel 80125-17F.
Categoria Demifond Tineret
Locul I Cristea + Nicolae, porumbel 171056-20F,
Locul II Dinu Nicolae Crapu, porumbel 170031-20F,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 170537-20F.
Categoria Demifond Maturi

Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 281390-19F,
Locul ÎI Dinu Nicolae Crapu, porumbel 280001-19F,
Locul III Cristea+Nicolae, porumbel 280138-19F.
Categoria Aş Demifond Tineret
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 170528-20F,
Locul II Cristea+Nicolae, porumbel171034-20F,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 170573-20F.
Categoria Aş Demifond Maturi
Locul I Cristea + Nicolae, porumbel 280148-19M,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 281375-19F,
Locul III State D\nu], porumbel 280224-19M.
Categoria Fond Tineret
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 170514-20F,
Locul II T\nase Vasile Mugurel, porumbel 189737-20F,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 401666-20F.
Categoria Fond Maturi
Locul I Dinu Gheorghe, porumbel 333728-19F,
Locul II Dinu Gheorghe, porumbel 333739-19M,
Locul III Dinu Nicolae Crapu, porumbel 280030-19F.
Categoria Aş Fond Tineret
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 170514-20F.
Categoria Aş Fond Maturi
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 281357-19F.
Categoria General Tineret
Locul I Dinu Marius, porumbel 401641-20M,
Locul II Lemnaru Bogdan, porumbel 171212-20F,
Locul III Lemnaru Bogdan, porumbel 171263-20F.
Categoria General Maturi, porumbel
Locul I Dinu Nicolae, porumbel 280001-19F,
Locul II Cristea+Nicolae, porumbel 230133-19F,
Locul III Cristea+Nicolae, porumbel 280109-19M.
Categoria Aş Tineret
Locul I Lemnaru Bogdan, porumbel 171263-20F,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 170514-20F.
Categoria Aş Maturi
Locul I Cristea+Nicolae, porumbel 280148-19M,
Locul II Cristea+Nicolae, porumbel 80125-17F,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 281375-19F.
Categoria Record Maturi
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 281357-19F.
Categoria Aş Super Tineret
Locul I Lemnaru Bogdan, porumbel 171263-20F
Categoria Maraton Tineret
Locul I Cristea+Nicolae, porumbel 171030-20M,
Locul II Lemnaru Bogdan, porumbel 171293-20F.
Categoria Maraton Maturi

Locul I Dinu Marius, porumbel 1020-17F,
Locul II Dinu Marius, porumbel 333741-19M,
Locul III Marius Carave�eanu, porumbel 997755-17M.
Categoria Aş Maraton Maturi
Locul I Dinu Marius, porumbel 333741-19M,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 281357-19F.
Categoria Maraton UCPR Tineret
Locul I Lemnaru Bogdan, porumbel 401672-20M.
Categoria Maraton UCPR Maturi
Locul I Dinu Gheorghe, porumbel 333739-19M,
Locul II Marius Carave]eanu, porumbel 97755-17M,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M.
Categoria Aş Maraton UCPR Maturi
Locul I Marius Carave]eanu, porumbel 97755-17M,
Locul II Dinu Gheorghe, porumbel 333739-19M,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M.
Categoria Maraton Extrem Tineret
Locul I Dinu T. Marian, porumbel 454919-20M.
Categoria Maraton Extrem Maturi
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M,
Locul II Dinu Marius, porumbel 333741-19M,
Locul III Lemnaru Bogdan, porumbel 65934-19M.
Categoria Super Maraton UCPR Maturi
Locul I Marius Carave]eanu, porumbel 97755-17M,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M,
Locul III Dumitru Nicolae, porumbel 281357-19F
Categoria Aş Super Maraton Extrem UCPR
Maturi
Locul I Dumitru Nicolae, porumbel 97700-17M,
Locul II Dumitru Nicolae, porumbel 281357-19F.

În afara acestor categorii de concurs, clubul nostru
a organizat [i premiat:
Concursul Derby Pui (lansare Nikolaev 550 Km,
în Ukraina)
Locul I Dinu Marius, porumbel 570137-21,
Locul II Popa Marian, porumbel 1240715-21,
Locul III Popa Marian, porumbel 1240738-21.
Concursul Zborul Frigului
Locul I Popa Marian, porumbel 170654-20F
Locul II Manea Nicu[or, porumbel 171313-20M
Locul III Manea Nicu[or, porumbel 171419-20F

Columbofilii clubului Asocia]ia Voiajorul Ghimpa]i
v\ ureaz\ S\rb\tori fericite [i „La mul]i ani!”

Prof. Mugurel T\nase

Final de sezon competitiv la
Voiajorul Ghimpa]i!
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R\c\reanul Sergiu }ecu, 
VICECAMPION MONDIAL 

la skandenberg 
În perioada 26 noiembrie – 3

decembrie 2021, s-a desf\[urat la
Bucure[ti Campionatul Mondial de
Skandenberg, edi]ie ce a adunat la
un loc peste 1200 de participan]i din
46 de ]\ri. Din LOTUL NA}IONAL AL
ROMÂNIEI, face parte [i Sergiu }ecu,
sportiv de peste 15 ani.
R\c\reanul nostru  (31 de ani) a
cucerit în premier\ titlul de 
VICECAMPION mondial la skanden-
berg, categoria +90 kg, [i a
reprezentat cu succes ora[ul nostru.

Sportivul legitimat la clubul din
R\cari  "VALAHII GOLDEN ARM'S”  a
contribuit decisiv [i la medalia de
argint cucerit\ de România în 
clasamentul general al na]iunilor.
Sergiu Tecu:  - "Este evident nevoie
de o preg\tire fizic\ intensiv\,
specific\ acestui gen de ^nfruntare,
preg\tire care presupune  ore de
antrenament zilnic, combinat\ cu 
alimenta]ie [i disciplin\. Toate 
acestea reprezint\ cheia succesului."

Pasiona]ii de pescuit au
fost a[tepta]i ^n data de
25.07.2021, la Balta Fanu
din S\bie[ti, înc\ de la
primele ore ale dimine]ii.
Vremea prielnic\ [i buna
dispozi]ie au contribuit la
reu[ita acestei competi]ii,
care s-a bucurat de mult
succes, dac\ ar fi s\ ne
lu\m dup\ reac]iile  partici-
pan]ilor. 
Organizatorii i-au felicitat pe
to]i participan]ii, fiecare 
contribuind la reuşita acestui
eveniment.

La start s-au aflat 34 de
echipe, fiecare echip\ având în componen]\
2  membri, competi]ia desf\[urându-se dup\
regulamentul de desf\şurare afişat în detaliu
pe site-ul http://www.primariaracari.ro
Premiile au fost asigurate de Prim\ria R\cari
şi de c\tre sponsori. 

Iat\ clasamentul final al competi]iei:
Pentru cea mai mare captur\/pies\. 
Locul 1: Şerban Marian şi Şerban Daniel-Ovidiu
Locul 2: Ion Gheorghe Amar şi Buia George
Locul 3: Gavril\ Nicolae şi Nelepcu Marian
Pentru cea mai mare cantitate.
Locul 1: Şerban Marian şi Şerban Daniel-Ovidiu
Locul 2: Marin Irinel şi Tudorache Nicusor
Locul 3: Ion Gheorghe Amar şi Buia George
Premiul „Moaca” de aur: cantitatea cea
mai mic\ prins\, a fost oferit tân\rului
pescar Radu Sorin

Premiile pentru cei mai
tineri concuren]i s-au dus
la Bâte Teodor – Efrem şi
T\nase R\ducu.
Pentru cel mai vârstnic
concurent premiul a plecat
la T\n\sescu R\zvan.

Felicit\ri atât
câ[tig\torilor, participan]ilor,
organizatorilor, în special
domnului primar Marius
Carave]eanu, care face
posibil de la an la an
desf\[urarea acestui concurs
în condi]iile cele mai bune,
cât  [i administra]iei lacului.  

A[tept\m urm\toarea edi]ie!

Concursul de pescuit  la edi]ia a II-a
25 Iulie 2021
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Deschidere de an [colar 
2021-2022

Nu zidurile fac o [coal\, ci spiritul ce domne[te 
^ntr-insa. (FERDINAND I AL ROMÂNIEI)

Acum, mai bine ca niciodat\, putem
sim]i asta, pentru c\ ultimii doi ani [colari
ne-au pus la grea încercare din cauza 
pandemiei care ne-a for]at s\ ducem
[coala în mediul on-line, lucru pentru care
nu eram preg\ti]i nici noi, profesorii, nici
elevii, nici p\rin]ii. Am f\cut-o, totu[i, 
adaptând ceea ce [tiam [i aveam, [i cred
c\ am demonstrat c\ spiritul trece dincolo
de ziduri [i de restric]ii. Prin intermediul 
calculatoarelor [i telefoanelor am reu[it s\
comunic\m cu elevii, s\-i ajut\m s\ se

preg\teasc\ pentru examene, s\-[i
dep\[easc\ temerile, s\ devin\ mai buni,
dar nimic nu se compar\ cu bucuria de a
ne privi elevii în fa]\ f\r\ bariera ecranelor.

Ast\zi, am început al treilea an [colar
din pandemie, din fericire, fa]\ în fa]\, [i
ne bucur\m c\ avem aceast\ oportunitate
de a ne întoarce în s\lile noastre de clas\
confortabile [i bine dotate, pentru a ne
bucura de energia pozitiv\ emanat\ de
comunicarea nemijlocit\ cu elevii.
Mul]umim autorit\]ilor locale [i conducerii

[colii pentru eforturile pe care le-au f\cut
pentru ca aceast\ revenire la [coal\ s\ fie
cât mai sigur\ din punct de vedere sanitar. 

Ne bucur\m de toate mesajele fru-
moase [i de tot sprijinul primit de la p\rin]ii
care sunt cu tot sufletul al\turi de noi. {tim
c\ elevii no[tri merit\ tot ce e mai bun [i
încerc\m s\ le oferim tot ce putem. 

Prof. Valentina Mu[at

ÎNCEPUT DE NOU AN ŞCOLAR LA {COALA GHERGANI



15nr. 88, 2021

ÎNCEPUT DE NOU AN ŞCOLAR LA {COALA COLACU

ÎNCEPUT DE NOU AN ŞCOLAR LA SCOALA RĂCARI

ÎNCEPUT DE NOU AN ŞCOLAR LA LICEUL TEORETIC 
“ION GHICA” R|CARI

Educa]ie
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„Eroii neamului nu pier niciodat\!”

Ziua Eroilor, mare s\rb\toare na]ional\ în
care, cu recuno[tin]\, comemor\m pe to]i
cei care [i-au dat via]a pe câmpurile de lupt\

pentru ap\rarea credin]ei, a libert\]ii, a
integrit\]ii [i reîntregirea neamului românesc.

În bisericile din întreaga ]ar\ s-au f\cut 
slujbe de pomenire pentru eroii români c\zu]i
pe câmpurile de lupt\ [i în toate localit\]ile
au fost depuse coroane de flori în memoria
acestora. S-a întâmplat [i în ora[ul R\cari,
unde eroii neamului românesc au fost
comemora]i de c\tre autorit\]ile locale.

„Eroii neamului nu pier niciodat\.
Îşi au veşnicia în fiecare piatr\.
În p\mântul care, adesea-l fr\mânt\m,
În aerul curat, pe care-l respir\m.
Şi ca s\ nu cad\, peste ei uitare,
Mereu s\ le-aprindem, câte-o lumânare.
S\ ne închin\m la fiece mormânt,
C\ flori sunt deasupra şi flori sub p\mânt.”

(versuri  au fost scrise de Dumitru Delc\)

Evenimentul a avut loc în incinta Domeniului Ghica de la Ghergani [i se 
subscrie circuitului european Rendez-vous aux Jardins 2021, un proiect ini]iat
de Ministerul Culturii al Fran]ei, prin care gr\dini [i parcuri publice sau private
caut\ concomitent s\ adune oameni laolalt\ [i s\-i invite la dialog [i
cunoa[tere. Domeniul Ghica a figurat în acest circuit în premier\. Aici a avut
loc o expozi]ie de art\ vizual\ a mai multor  arti[ti români tineri.

Acest eveniment s-a desfasurat în prezen]a doamnei Irina Ghica Bossy-
Boulain, a doamnei Ambasador a Fran]ei, Excelen]a-Sa, Dna. Luarence Auer, a
Managerului Muzeului Na]ional al }\ranului Român, Virgil {tefan Ni\ulescu,
membrii ai institutelor participante, a arti[tilor expozan]i, dar [i a comunit\]ii
locale.
Proiectul este realizat prin eforturile [i contribu]iile personale ale arti[tilor
Dumitru Gurjii, Ilina Schileru, Mircea Modreanu (reuni]i sub Asocia]ia D3M),
Pre[edintele Aocia]iei „Domeniul Ghica Ghergani”, Irina Bossy Ghica [i a
arti[tilor invita]i.

Exploring A art and nature // Explor\ri A art\ [i natur\ este titlul dat acestei
interven]ii artistice de tip land-art sau inser]ie de art\ în natura vegetal\ a
Domeniului Ghica situat în Ghergani.

Cu aceast\ ocazie, crea]ia artistic\ întâlne[te monumentul arhitectural, natura
vegetal\ din jurul acestuia [i oamenii. Contrastul [i dialogul dintre natural [i
artificial este întodeauna fascinant. Interven]ia omului în natur\ [i invers, inter-
ven]ia cronologic\ a naturii asupra artefactului, genereaz\ o energie, un impuls
creativ pe care trebuie s\ ni le asum\m [i s\ le cultiv\m prudent.

Pruden]a în ac]iunile noastre [i grija pentru calitatea mo[tenirii pe care o
l\s\m posterit\]ii sunt ast\zi preocup\ri centrale.

Interven]iile noastre în natur\ [i în via]a cotidian\ se doresc a fi mai calculate
ca oricând. Responsabilitatea este elementul cheie spre un viitor mai bun.
Crea]ia natural\ ne ofer\ toate elementele necesare pentru ca noi în[ine s\

fim creativi, dar utilizarea nes\buit\ a resurselor naturale poate fi îns\ nociv\
pentru om [i deopotriv\ pentru natur\. Credem c\ arta poate avea un rol
imens în acest demers de responsabilizare fa]\ de mo[tenirea istoric\, dar [i
fa]\ de natur\.

Parcurile din ora[e, spa]iile verzi, gr\dinile din jurul caselor sunt toate un elogiu
adus naturii. Via]a nu poate fi s\rb\torit\ mai frumos decât în inima naturii fie
ea [i atins\, modelat\ de mâna [i gândul omului.

S\rb\torim acum arborele, simbol str\vechi al vie]ii [i al lumii. Îl cre[tem cum
putem noi mai bine, dar oricât de mult am încerca s\ control\m formele lui
vegetative, hazardul e mereu prezent în tot procesul. Oricât am încerca s\-i
dirij\m ramurile în a[a fel încât s\ urm\reasc\ un anumit traseu spa]ial, ele
vor fi întotdeauna mânate în direc]ii de neprev\zut [i incontrolabile de noi.
Hazardul, dirijat de tipare originare ne provoac\ s\ reînv\]\m, s\ recre\m [i s\
recontextualiz\m situa]ii [i forme [tiute.

Procesele vegetative ale culturii noastre au nevoie de efervescen]a [i diversi-
tatea nutrien]ilor pe care numai oamenii, to]i laolalt\, le-o pot reda.
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Liceul Teoretic „Ion Ghica”
R\cari, în colaborare cu
Universitatea Valahia din
Târgovi[te [i Inspectoratul {colar
Jude]ean Dâmbovi]a, a organizat
în cadrul proiectului Erasmus+
„Active Cross-Sectorial
Cooperation For Educational And
Social Success - A.C.C.E.S.S.”
(2018-1-IT02-KA201-048481),
un eveniment educa]ional cu
scopul de a populariza exemplele
de bun\ practic\ [i produsele 
intelectuale create în perioada
2018 - 2021. 

Proiectul „A.C.C.E.S.S.”,
coordonat de c\tre Ilmiolavoro
(VET Provider and Research
Center) din Italia, a avut ca
obiectiv principal crearea unor
instrumente inovative de lucru
pentru activitatea cadrelor 
didactice de a reduce fenomenul
de p\r\sire timpurie a [colii de
c\tre elevi afla]i în diferite grupuri
dezavantajate. To]i partenerii din

proiect au contribuit la crearea
instrumentelor de lucru care au
fost pilotate în anul [colar 2020 -
2021 în unit\]i [colare din
România, Italia, Portugalia [i
Lituania.

În cadrul conferin]ei na]ionale
organizate la sfâr[itul
anului [colar au fost
prezentate rezultatele
ob]inute în cadrul
Liceului Teoretic „Ion
Ghica” R\cari în ceea ce
prive[te reducerea
fenomenului de p\r\sire
timpurie a [colii, pro-
dusele intelectuale cre-
ate în cadrul proiectului
[i modul cum au fost
utilizate acestea în activ-
itatea cadrelor didactice.
La acest eveniment au
participat peste 130 de
cadre didactice din
jude]ele Dâmbovi]a,
Satu-Mare, Prahova,

Arge[ [i Municipiul Bucure[ti.
Importan]a contribu]iilor aduse de
produsele intelectuale create în
cadrul proiectului „A.C.C.E.S.S.”
în ceea ce prive[te reducerea
fenomenului de p\r\sire timpurie
a [colii a fost marcat\ prin 

participarea numeroas\ a
cadrelor didactice la acest 
eveniment educa]ional,
demostrând un real interes 
pentru instrumentele de lucru
prezentate.

„Active Cross-Sectorial Cooperation For Educational And Social Success - A.C.C.E.S.S.”

Parteneriat interna]ional pentru reducerea
fenomenului de p\r\sire timpurie a [colii

"Copiii sunt mâinile cu ajutorul
c\rora atingem cerurile." Henry
Ward Beecher

Liceul Teoretic “Ion Ghica” din
ora[ul R\cari, în calitate de 
aplicant principal, [i Prim\ria
ora[ului R\cari, în calitate de
partener, implementeaz\ 

proiectul „{coal\ pentru to]i!”,
proiect finan]at prin programul
ROMACT, program comun al
Consiliului Europei [i al Comisiei
Europene.
Programul ROMACT vizeaz\ 
dezvoltarea capacit\]ilor la nivel
local pentru integrarea rromilor.
ROMACT promoveaz\ o guvernare

democratic\ incluziv\ la
nivel local, asigurându-se
totodat\ c\ grupurile 
vulnerabile, inclusiv
rromii, sunt integrate ca
beneficiari ai m\surilor [i
serviciilor furnizate de
administra]ie.
Proiectul „{coal\ pentru
to]i!” const\ în identifi-
carea copiilor din medii
precare ale ora[ului
R\cari, stabilirea unui
necesar de rechizite
adecvat fiec\rui an de
studiu pentru anul [colar
2021-2022 [i reparti-
zarea acestor rechizite

c\tre copii, al\turi de flyere
cuprinzând informa]ii referitoare la
drepturile copilului.

Ast\zi au avut loc primele întâlniri
între copiii beneficari ai
pachetelor cuprinzând rechizite,
reprezentan]ii entit\]ilor care
implementeaz\ proiectul [i

reprezentantul programului
ROMACT. {coala Gimnazial\
R\cari, {coala Gimnazial\
Ghergani, {coala Gimnazial\
Colacu [i gradini]ele din
localit\]ile ora[ului R\cari, unit\]i
apar]in\toare de Liceul Teoretic
“Ion Ghica” R\cari, au g\zduit
întâlnirile men]ionate mai sus, iar
rezultatele au constat în 106
copii din clasele 0-IV echipa]i cu
ghiozdan [i rechizite conform
nivelului de studiu [i 7 grupe de
gradini]\ echipate cu rechizite
necesare desf\[urarii activit\]ilor
educative (31 copii de gradini]\).

~n ^ncheiere, ^mi revine deosebita
pl\cere de a le transmite copiilor
toate gândurile bune, s\n\tate,
mult spor ^n activit\]ile [colare [i
ob]inerea unor rezultate
excep]ionale.  

Cu prietenie, Primarul ora[ului
R\cari, Marius CARAVE}EANU

106 [colari [i 31 de pre[colari, „echipa]i” cu ghiozdan [i rechizite
la R\cari, în cadrul proiectului ROMACT „{coal\ pentru to]i”

„{coal\ pentru to]i!” [i bucuria de a ajuta copiii în desf\[urarea activit\]ilor [colare



18 nr. 88, 2021

Depozitarea gunoaielor,
de[eurilor, molozurilor în alte
locuri decât cele autorizate
constituie contraven]ie [i se
sanc]ioneaz\ conform preved-
erilor Hot\rârii Consiliului
Local R\cari  [i ale OUG
nr.195/2005 privind protec]ia
mediului.

Ideea c\ po]i s\-[i arunci 
resturile oriunde, f\r\ s\
p\]e[ti nimic, a transformat

România într-o groap\ de
gunoi provizorie. 

A[a arat\ multe zone din
]ar\ din cauza nep\s\rii 
oamenilor, care arunc\ la
întâmplare lucruri de care nu
mai au nevoie. Materiale de
construc]ii, resturi din
dezmembrarea ma[inilor,
de[euri menajere, crengi de
copac.

Tr\im ^n România... dar aceasta nu mai este o scuz\!

Atitudinea celui indiferent,
un semnal de alarm\!

“Ce zice]i, e normal s\ arunci
de[eurile oriunde [i oricum? 
Ne mai revenim!?”

Nu  vrem s\ vedem de[euri
aruncate pe oriunde.... 
De altfel, scopul acestor
postari este acela de a
creea o comunitate curat\
prin o noua atitudine.

Cum scapi de ]igla spart\? Unde se poate arunca, sau ce
po]i  face cu ea? Unii au g\sit solu]ia cea mai simpl\. 
PE CÂMP! Ru[inic\!
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Întreb\ri de cultur\
general\

Praf de stele
,,Plec\m pe rând [i în t\cere
{i-n locul nostru al]ii vin.
În lumea asta de durere,
Tr\im, iubim, vis\m, murim.
{i toate acestea se repet\,
De-a lungul anilor, la fel.
Doar nou\ ni se pare-ntruna,
C\ roata azi, o invent\m.
{i nimeni nu-i ca noi sub soare...
Ne am\gim orgolio[i.
Uitând c\ suntem doar o boare,
La rândul lor, cum al]ii au fost.
Ne facem planuri peste planuri,
~n trenul vie]ii care alearg\.
Dar trenul se opre[te-n gar\,
Vestind c-atât avea sa mearg\.
Suntem mira]i c\ ni se-nt\mpl\,
Noi, care-am fost orgolio[i.
Crezând c\ mai e vreme înc\,
Afl\m c-am fost atât de pro[ti." 

Geografie
1. Care este cea mai mare
]ar\ din lume?
R\puns: Rusia
2. Care sunt cele 5 conti-
nente?
R\spuns: Europa, Asia,
Oceania, Antarctica [i
America
3. Care este cea mai popu-
lat\ ]ar\ de pe P\mânt?
R\spuns: China
4. Care este cel mai lung
râu din lume?
R\spuns: Amazonul
5. Care este locul cu cele
mai sc\zute temperaturi de
pe planeta P\mânt?
R\spuns: Antarctica
6. Care este cea mai mic\
]ar\ din lume?
R\spuns: Vaticanul
7. Care este cea mai mare
cascad\ din lume?
R\spuns: Angel Falls
8. Care este cea mai vorbit\
limb\ din lume?
R\spuns: Chinez\ man-
darin\
9. În ce ]\ri se afl\ Everestul?
R\spuns: China [i Nepal
10. Care este cea mai mare
insul\ din lume?
R\spuns: Groenlanda
11. Cum se nume[te capi-
tala Republicii Portugaliei?
R\spuns: Lisabona

Istorie
1. În ce an a fost creat\
Organiza]ia Na]iunilor Unite
(ONU)?
R\spuns: În anul 1945
2. La ce r\zboi a participat
Joan of Arc?
R\spuns: R\zboiul de 100
de ani
3. La ce dat\ s-a încheiat
conflictul sau r\zboiul
cunoscut sub numele de
Primul R\zboi Mondial?
R\spuns: 11 noiembrie
1918
4. În ce an a ajuns
Christopher Columb în
America?
R\spuns: În 1492
5. În ce ]ar\ a fost folosit\
pentru prima dat\ bomba
atomic\?
R\spuns: În Japonia
6. Cine a fost primul om
care a mers pe lun\?
R\spuns: Neil Armstrong
7. În ce an s-a dizolvat
Uniunea Sovietic\?
R\spuns: 1991
8. Cine a fost primul
împ\rat roman?
R\spuns: Octavianus
Augustus (în latin\
Imperator Caesar Divi filius
Augustus)
9. Pe ce insul\ a murit
Napoleon?
R\spuns: Insula Sfânta
Elena
10. Cum se nume[te cele-
bra b\t\lie în care Napoleon

Bonaparte a fost învins?
R\spuns: B\t\lia de la
Waterloo
11. Câ]i ani a durat r\zboiul
de 100 de ani?
R\spuns: 116 ani
12. Cine a fostul primul
prim-ministru din istoria
României?
R\spuns: Barbu Catargiu
13. În ce an a intrat
România în Primul R\zboi
Mondial?
R\spuns: 1916
14. Cine a înf\ptuit prima
unire a Principatelor
Romane?
R\spuns: Mihai Viteazul

Arta
1. Care este a [aptea art\?
R\spuns: Cinematografia
2. Cine a pictat celebrul
tablou “Cina cea de Tain\”?
R\spuns: Leonardo da
Vinci.
3. Cine a scris Odiseea?
R\spuns: Homer
4. Cine a scris „Micul
Prin]”?
R\spuns: Antoine de Saint-
Exupéry
5. Cine a fost pictorul cele-
brei Mona Lisa?
R\spuns: Leonardo Da
Vinci

{tiin]\
1. În ce galaxie se afl\
P\mântul?
R\spuns: Calea Lactee
2. Ce reprezint\ ecua]ia
E=mc2?
R\spuns: Teoria relativit\]ii
a lui Albert Einstein:
echivalen]a dintre mas\ [i
energie
3. Cu ce vitez\ c\l\tore[te
lumina?
R\spuns: 300.000 km/s
4. Câte elemente are
tabelul periodic?
R\spuns: 18
5. Care este cea mai
apropiat\ galaxie din Calea
Lactee?
R\spuns: Andromeda
6. Cine a descoperit peni-
cilina?
R\spuns: Alexander
Fleming
7. Care este cea mai dur\
substan]\ natural\?
R\spuns: Diamantul
8. Care este formula chim-
ic\ a apei?
R\spuns: H2O
9. Câte laturi egale are un
triunghi isoscel?
R\spuns: Dou\ laturi egale
10. De ce este renumit\
Marie Curie?
R\spuns: Pentru
descoperirea radioactivit\]ii
20. Din ce sunt f\cu]i
viru[ii?
R\spuns: Material genetic
[i proteine

Cu mult timp ^n urm\, a tr\it
un boier tare bun. ~ntr-o zi, l-a
chemat la el pe un ]\ran [i i-a
spus:

– Uite, omule, fiindc\ ştiu c\
familia ta o duce destul de
greu, vreau s\ te ajut. Î]i dau
de munc\ şi te pl\tesc foarte
bine. Vrei s\ lucrezi pentru
mine?

– Sigur, boierule – a r\spuns
omul bucuros – ce trebuie s\
fac?
– S\-mi construieşti o cas\, la
marginea p\durii.

}\ranul a plecat bucuros şi,
chiar din acea zi, s-a apucat
de treab\. Boierul îi d\dea
bani pentru tot ce trebuia s\
cumpere. Îns\ omul ce şi-a
spus? „E, şi aşa nu m\ vede,
ce-ar fi s\-l înşel?!”
Şi, în loc s\ fac\ totul aşa
cum ar fi trebuit, a început s\
cumpere lucruri ieftine şi
proaste şi s\ cheltuiasc\ banii
ce îi r\mâneau. Când a termi-
nat, casa arat\ tare frumos pe
dinafar\, dar ]\ranul ştia c\ 
n-o f\cuse bine şi c\, destul
de repede, ea se va strica.

Când i-a ar\tat casa boierului,

acesta i-a spus:

– Fiindc\ ştiu c\ tu şi familia
ta locui]i într-o cocioab\ mic\,
î]i fac cadou aceast\ cas\.
De-aia te-am l\sat pe tine s\
o construieşti şi ]i-am spus
acum, la sfârşit, tocmai pentru
ca bucuria voastr\ s\ fie mai
mare.

Acum şi-a dat seama omul de
greşeala sa. A vrut s\-l înşele
pe altul şi, de fapt, singur s-a
înşelat. Dac\ ar fi fost cinstit
şi şi-ar fi v\zut de treab\, şi-ar
fi f\cut un bine lui şi familiei
sale. Acum, îns\,  p\rerile de
r\u nu mai puteau îndrepta
nimic.

În sinea lui, omul s-a jurat s\
nu mai insele niciodat\ pe
nimeni.

„Dup\ cum ne purt\m noi cu
aproapele, aşa se va purta
Dumnezeu cu noi.”

Cel ce ^n[al\
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1. 1/06.01.2021 – SC ENGIE ROMANIA SA
(CRISTEA CIPRIAN GABRIEL) – MAVRODIN, STR. SCOLII,
NR. 282 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
2. 2/06.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (S.C.
CHEMICAL AGRO S.R.L. ) – MAVRODIN, STR. FIERULUI,
NR. 339 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
3. 3/06.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (IVAN
NICOLAE) – COLACU, STR. BISERICII, NR. 84 - BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
4. 4/06.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (GUNI-
CI ADRIANA) – MAVRODIN, STR. I.L. CARAGIALE, NR. 15
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
5. 5/06.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(IONESCU MIRCEA) – MAVRODIN, STR. I.L. CARAGIALE,
NR. 326 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
6. 6/06.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (MIHAI
CONSTANTIN) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 56 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
7. 7/20.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(FINCU LAURA) – COLACU, STR. BISERICII, NR. 76 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
8. 8/20.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(NEGOITA ROBERT) – RACARI, STR. MOSTENI, NR. 28 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
9. 9/20.01.2021 - RADU MARIUS IONUT –
COLACU, STR. PROF. IOANA IVAN, NR. 52 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA PARTER
10. 10/20.01.2021 – ALEXANDRU ION – GHIM-
PATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR. 32 – CON-
STRUIRE ANEXA, GARAJ SI BUCATARIE
11. 11/21.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(DINCA CONSTANTIN) – RACARI, STR. NICOLAE BALCES-
CU, NR. 4 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
12. 12/21.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(VOICU GHEORGHE) – RACARI, STR. MOSTENI, NR. 30 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
13. 13/21.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(PLETEA RICA) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 281A - BRANSAMENT GAZE NATURALE
14. 14/21.01.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(CHIRA IOANA) – RACARI, STR. TRANDAFIRILOR, NR. 6 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
15. 15/22.01.2021 – S.C. GLOBAL LAND INVEST
S.R.L. – RACARI, STR. MESTECENILOR, NR. 2 – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
16. 16/27.01.2021 – NICULAE MARIN – COLACU,
STR. HELESTEULUI, NR. 208 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
17. 17/02.02.2021 – VASILE IONEL – GHIMPATI,
STR. INV. ION RANZOPOL, NR. 31 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
18. 18/03.02.2021 – DEER S.A. SUCURSALA TAR-
GOVISTE (BAHACIU MIHAI) – COLACU, STR. BISERICII,
NR. 164 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOC DE
CONSUM PERMANENT
19. 19/04.02.2021 – PAROHIA COLACU – COLACU,
STR. EC. MATEI MARIAN – CONSTRUIRE ANEXA GOSPO-
DARESCA
20. 20/04.02.2021 – S.C. MATEI CONF GRUP
S.R.L. – GHERGANI, STR. INDUSTRIILOR, NR. 25 – CON-
TINUARE LUCRARI
21. 21/15.02.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(BOSOI VICTORIA) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 265A - BRANSAMENT GAZE NATURALE
22. 22/16.02.2021 – ALBEI GHEORGHE – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 7 – SCHIMBARE DESTI-
NATIE

23. 23/22.02.2021 – RADU MARIAN DANIEL –
COLACU, STR. BISERICII, NR. 114 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE
24. 24/23.02.2021 – ATODIRESEI ELENA – SABI-
ESTI, STR. BUCEGI, NR. 223 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
25. 25/08.03.2021 – NEDEA ALEXANDRU –
MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 162 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+1E
26. 26/09.03.2021 – IORGA MARIA – RACARI,
STR. ARTARULUI, NR. 13 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER SI IMPREJMUIRE
27. 27/10.03.2021 – S.C. CHEMICAL AGRO S.R.L.
– MAVRODIN – INSTALATIE ELECTRICA DE UTILIZARE
LOC DE CONSUM TEMPORAR
28. 28/10.03.2021 – DEER S.A. SUCURSALA TAR-
GOVISTE (S.C. CHEMICAL AGRO S.R.L.) – MAVRODIN –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOC DE CONSUM
TEMPORAR
29. 29/18.03.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(MIRICA ION) – GHERGANI, STR, GARII, NR. 362 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
30. 30/19.03.2021 – RISTEA STELEA SI RISTEA
MONICA GABRIELA – RACARI, STR. ORHIDEELOR, NR.
3A – CONSTRUIRE LOCUINTA  PARTER
31. 31/19.03.2021 – MARIN FLORENTINA SI
MARIN NICOLAE – RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 108 –
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
32. 32/19.03.2021 – DAN GHEORGHE –
MAVRODIN, STR. GAROAFEI, NR. 70A – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+1E
33. 33/24.03.2021 – BARBU AUREL – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 59 – CONSTRUIRE ANEXA
GOSPODAREASCA
34. 34/24.03.2021 – ORASUL RACARI – COLACU,
STR. LIBERTATII, NR. 278 – AMENAJARE PARC COLACU
35. 35/25.03.2021 – ROSCA BIANCA MARIA –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 29 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
36. 36/26.03.2021 – TUDORACHE VALENTIN
NICOLAE – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 169 –
CONSTRUIRE ANEXA
37. 37/31.03.2021 – MIHALCEA NICULINA SI
MIHALCEA MARIAN – SABIESTI, STR. CARAIMAN, NR.
104 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
38. 38/02/04.2021 – MIRCEA ALEXANDRU
GABRIEL – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN,
NR. 283 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
39. 39/02.04.2021 – CONSTANTIN FLORENTINA –
GHIMPATI, STR. PREOT STOICESCU VASILE – CONSTRU-
IRE LOCUINTA S+P+M SI IMPREJMUIRE
40. 40/07.04.2021 – LACHE CONSTANTIN –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 175 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+1E
41. 41/07.04.2021 – STEFAN ELENA CRISTINA –
COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 34 – CONSTRUIRE
LOCUINTA  P+M
42. 42/13.04.2021 – DUTA FLORIAN – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 71 – CONSTRUIRE TERASA,
MAGAZIE SI GRUP SANITAR
43. 43/22.04.2021 – DEER S.A. SUCURSALA TAR-
GOVISTE (TPMR SIMULATION S.R.L.) – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 33 – SPOR PUTERE ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA HALA PRODUCTIE
44. 44/23.04.2021 – DOBRE FELICIA – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 31A – DEMOLARE
LOCUINTA + ANEXA
45. 45/06.05.2021 – SERBAN MIRCEA IONUT –
GHIMPATI, STR. PREOT STOICESCU TITI, NR. 12 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
46. 46/07.05.2021 – SANDU ION – MAVRODIN,
STR. ILFOVULUI, NR. 141 – DEMOLARE LOCUINTA
PARTER
47. 47/10.05.2021 – VOICU RAHELA GABRIELA –
GHIMPATI, STR. PLATANULUI, NR. 51 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
48. 48/12.05.2021 – ALECU VIOLETA – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 30 – DEMOLARE
LOCUINTA PARTER

49. 49/13.05.2021 - ALECU VIOLETA – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 30 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
50. 50/17.05.2021 – BADEA ALEXANDRU IONUT –
GHIMPATI, STR. INV. ION RANZOPOL, NR. 38 - CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
51. 51/20.05.2021 – DEER S.A. SUCURSALA TAR-
GOVISTE (ISTRATE RADU) – RACARI, STR. ALEEA CU
TECARI, NR. 6 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
52. 52/25.05.2021 – TRANDAFIR MARIA – GHIM-
PATI, STR. TRIORULUI, NR. 299 – DEMOLARE LOCUINTA
PARTER
53. 53/25.05.2021 - TRANDAFIR MARIA – GHIM-
PATI, STR. TRIORULUI, NR. 299 – CONSTRUIRE LOCUIN-
TA PARTER
54. 54/25.05.2021 – TERSANSZKI MARIUS –
COLACU, STR. HELESTEULUI, NR. 223 – CONSTRUIRE
ANEXA BUCATARIE
55. 55/27.05.2021 – BADEA CONSTANTIN –
GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 147 – DEMOLARE
LOCUINTA
56. 56/27.05.2021 – BERIANU LUMINITA –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 23 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
57. 57/28.05.2021 – NOVO SELL S.R.L. – GHER-
GANI, T. 61/6, P.25, DJ711A – CONSTRUIRE HALA PRO-
DUCTIE
58. 58/08.06.2021 – NICULAE IULIEA – STANESTI,
STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 108 – DESFI-
INTARE ANEXA
59. 59/08.06.2021 – PARVU ADRIAN VALER –
GHERGANI, STR. ILFOVULUI, NR. 181B – CONSTRUIRE
ANEXA MAGAZIE
60. 60/10.06.2021 – DINU LUCIAN – GHERGANI,
STR. ION GHICA, NR. 200 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+1E SI MODIFICARE ACOPERIS LOCUINTA EXISTENTA
61. 61/11.06.2021 – S.C. MARI OANA IMPEX
S.R.L. – COLACU, STR. EC. MATEI MARIN – CONSTRUIRE
ANEXA GOSPODAREASCA
62. 62/14.06.2021 – SERBANESCU TEODORA SI
SERBANESCU MIHAIL – STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 73 – CONSTRUIRE ANEXA
EXPLOATATIE AGRICOLA
63. 63/18.06.2021 – DRAGOI VALERICA – RACARI,
STR. TRANDAFIRILOR, NR. 2 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+1E
64. 64/18.06.2021 – MOCANU MARCEL –
COLACU, STR. ISLAZULUI, NR. 2 -  CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
65. 65/06.07.2021 – TILICA VASILE IULIAN –
COLACU, STR. COLENTINEI, NR. 356 – AMPLASARE
FOSA SEPTICA
66. 66/06.07.2021 – ORASUL RACARI – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 12 – CONSTRUIRE
CLINICA MEDICALA U.P.U.
67. 67/12.07.2021 – NEDEA IOANA AURELIA –
GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 156 – DEMOLARE
LOCUINTA VECHE SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
68. 68/12.07.2021 – NASTASE ANISOARA –
RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 90 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+1E
69. 69/13.07.2021 – CRISTEA NICOLAE –
MAVRODIN, STR. I. L. CARAGIALE, NR. 223 – DESFI-
INTARE LOCUINTA PARTER + ANEXA
70. 70/13.07.2021 - CRISTEA NICOLAE –
MAVRODIN, STR. I. L. CARAGIALE, NR. 223 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA PARTER
71. 71/13.07.2021 – FLOREA ADRIANA – GHER-
GANI, STR. ION GHICA, NR. 172 – CONSTRUIRE IMPRE-
JMUIRE
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1. 101/20.04.2021 - ORASUL RACARI – GHER-
GANI, STR. ALEEA NUCILOR, NR. 2 – DEZMEMBRARE
2. 102/22.04.2021 – S.C. MEGA CONSTRUCT
METAL S.R.L. – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 240A
– CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE
3. 103/22.04.2021 – PANDELE VALENTIN SI PAN-
DELE MIHAELA CLAUDIA – RACARI, STR. 8 MARTIE, NR.
1 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
4. 104/23.04.2021 – ROSCA IONUT VIRGIL –
GHIMPATI, STR. INV. ION RANZOPOL, NR. 40 - CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
5. 105/23.04.2021 – LAMBA IONUT LAURENTIU -
GHIMPATI, STR. INV. ION RANZOPOL, NR. 39 - CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
6. 106/23.04.2021 – CIRSTOIU ROMICA –
COLACU, STR. ISLAZULUI, NR. 18 – CONSTRUIRE GARAJ
7. 107/26.04.2021 - DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE (DEACONU MARIUS FLORIN) – RACARI,
STR. ALEEA CU TECARI, NR. 12 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA ANEXA MAGAZIE
8. 108/26.04.2021 – GRIGORESCU CIPRIAN
ALEXANDRU SI GRIGORESCU ECATERINA – RACARI,
STR. BOANGA, NR. 33 – RENOVARE LOCUINTA
9. 109/26.04.2021 – DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE (GAVRILA SILVIU) – GHIMPATI, STR. SLT.
BARBU PETRE MARIAN, NR. 284A – RACORDARE LA
RED A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT
10. 110/29.04.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(LOGOFATU ADRIANA) – RACARI, STR. ANA IPATESCU,
NR. 41 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
11. 111/05.05.2021 – NASTASIA RODICA – SABI-
ESTI, STR. BUCEGI, NR. 112 – CONSTRUIRE ANEXA
GOSPODAREASCA
12. 112/10.05.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(MIHALACHE VASILE) – COLACU, STR. BISERICII, NR.
129 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
13. 113/10.05.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(MINCU IONUT ALIN) – BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU,
NR. 21 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
14. 114/10.05.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(NEDELEA ELENA) – RACARI, STR. MOSTENI, NR. 6 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
15. 115/10.05.2021 - VOICU RAHELA GABRIELA –
GHIMPATI, STR. PLATANULUI, NR. 51 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
16. 116/12.05.2021 – ALECU VIOLETA – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 30 – DEMOLARE
LOCUINTA PARTER
17. 117/12.05.2021 – ALECU VIOLETA - RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 30 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
18. 118/13.05.2021 - DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE (RISTEA STELEA) – RACARI, STR.
ORHIDEELOR, NR. 3A – BRANSAMENT ELECTRIC
19. 119/13.05.2021 - DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE (ISTRATE RADU GABRIEL) – RACARI, STR.
ALEEA CU TECARI, NR. 6 - BRANSAMENT ELECTRIC
20. 120/13.05.2021 – MIU DAN STEFAN –
RACARI, STR. ALEEA STEJARILOR, NR. 7 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
21. 121/13.05.2021 - BADEA ALEXANDRU IONUT –
GHIMPATI, ION RANZOPOL, NR. 38 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
22. 122/14.05.2021 – ORASUL RACARI – RACARI
– MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA
EXPLOATATIILE AGRICOLE
23. 123/17.05.2021 – DEDIU ALEXANDRU – GHIM-
PATI, STR. PLATANULUI, NR. 44 – CONSTRUIRE LOCUIN-
TA PARTER SI IMPREJMUIRE
24. 124/17.05.2021 – PORTARIU ANDREI - STR.
PLATANULUI, NR. 43 – CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
SI IMPREJMUIRE
25. 125/18.05.2021 – APOSTOLACHE NICULAE –
GHIMPATI, STR. LIPANENI, NR. 7 - INSTRAINARE
26. 126/18.05.2021 – NICULAE GEORGE BOG-
DANEL – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 6 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M, ANEXA SI IMPREJMUIRE

27. 127/18.05.2021 – RADU ILEANA SI DINCA
CLAUDIA IRINA – COLACU, STR. HELESTEULUI – CON-
STRUIRE LOCUINTA PARTER
28. 128/24.05.2021 – AVALON PARC MANAGE-
MENT – RACARI, STR. NUCILOR. NR. 1 - INFORMARE
29. 129/24.05.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(FINTA CATALIN) – COLACU, STR. BUJORULUI, NR. 445 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
30. 130/25.05.2021 – IORDACHE FLORIN –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 1 –
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
31. 131/25.05.2021 – CRISTEA NICOLAE –
MAVRODIN, STR. I.L. CARAGIALE, NR. 223 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA PARTER
32. 132/25.05.2021 – BADEA CONSTANTIN –
GHERGANI, STR. ION GHICA – DESFIINTARE LOCUINTA
PARTER
33. 133/26.05.2021 - DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE (NEACSU ANDRADA) – STANESTI, STR.
CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 137 -  ALIMENTARE
CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
34. 134/26.05.2021 – NEGREA CORNELIA STELEA
– RACARI, STR. MOSTENI, NR. 33 – CONSTRUIRE
IMPREJMUIRE
35. 135/26.05.2021 - DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE – RACARI – IMBUNATATIRE NIVEL TENSI-
UNE
36. 136/26.05.2021 - DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE – MAVRODIN – MARIRE GRAD SIGURANTA
LEA 20 kV ZAHAR II SI DERIVATIA 20 kV TARTASESTI,
STATIA 110/20 Kv MAVRODIN
37. 137/27.05.2021 – TRONARU MARIANA – SABI-
ESTI, STR. BUCEGI, NR. 228A - INFORMARE
38. 138/02.06.2021 – FLOREA ADRIANA – GHER-
GANI, STR. ION GHICA, NR. 172 – CONSTRUIRE IMPRE-
JMUIRE
39. 139/03.06.2021 – S.C. EURO MEGA S.R.L. –
GHERGANI, STR. ION GHICA – CONSTRUIRE HALA PRO-
DUCTIE
40. 140/03.06.2021 – MEGA CONSTRUCT METAL
S.R.L. – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 240A – DES-
FIINTARE CONSTRUCTII C1 + C2 SI CONSTRUIRE SEDIU
BIROURI + SHOWROOM
41. 141/03.06.2021 – NICULAE IULIEA –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 108
– DESFIINTARE ANEXA LOCUINTA
42. 142/03.06.2021 - DEER S.A. SUCURSALA
TARGOVISTE (VALY INVEST MOB S.R.L.) – GHIMPATI,
DC43A, NR. 175  - ALIMENTARE CU  ENERGIE ELECTRI-
CA
43. 143/07.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(PANDELE MARIAN) – RACARI, STR. 8 MARTIE, NR. 1A -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
44. 144/07.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(DIMA MARIAN) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 13
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
45. 145/07.06.2021 – S.C. MARI OANA IMPEX
S.R.L. – COLACU, STR. EC. MATEI MARIN, NR. 71 –
CONSTRUIRE ANEXA
46. 146/08.06.2021 – DINU LUCIAN – GHERGANI,
STR. ION GHICA, NR. 200 – CONSTRUIRE LOCUINTA
P+1E SI MODIFICARE ACOPERIS
47. 147/08.06.2021 – TANASE GHEORGHE –
GHIMPATI, STR. A. I. CUZA, NR. 210 – CONSTRUIRE
IMPREJMUIRE
48. 148/10.06.2021 – DOBRIN EUGENIA –
COLACU, STR. IOANA IVAN, NR. 57 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER SI IMPREJMUIRE
49. 149/10.06.2021 – GHEORGHE VIRGIL –
COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 30 – CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
50. 150/14.06.2021 – CRISTEA NICOLAE –
MAVRODIN, I. L. CARAGIALE, NR. 223 – DESFIINTARE
LOCUINTA PARTER SI ANEXA
51. 151/15.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(BALAN VASILE) – COLACU, STR. HELESTEULUI, NR.
240 - BRANSAMENT GAZE NATURALE

52. 152/17.06.2021 – D&A CAO S.R.L. – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 67 – AMPLASAMENT MODELE
SPALATORIE AUTO
53. 153/18.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(MANEA MARINELA) – COLACU, STR. HELESTEULUI, NR.
232 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
54. 154/18.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(CHERTES ALEXANDRU) – RACARI, STR. ANA IPATESCU,
NR. 158 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
55. 155/28.06.2021 – TUDORACHE VALENTIN
NICOLAE – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 169 -
SCHIMBARE DESTINATIE ANEXA IN SPATIU COMERCIAL
56. 156/25.06.2021 – IRIMIA FLORINA – RACARI,
STR. ANA IPATESCU, NR. 1 – DESFIINTARE LOCUINTA
PARTER SI CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E
57. 157/28.06.2021 – GAVRILA DUMITRU MIHAIL
STEFAN – GHIMPATI, STR. PREOT STOICESCU VASILE,
NR. 18 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
58. 158/28.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(DINCA ION) – RACARI, STR. MOSTENI, NR. 7 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
59. 159/28.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(TINCU NICULINA) – GHERGANI, STR. IOANA OROS, NR.
322 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
60. 160/30.06.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(GEANTARU MARIANA) – COLACU, STR. ISLAZULUI, NR.
503 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
61. 161/01.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(CHIRITA ELENA) – COLACU, STR. BISERICII, NR. 83 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
62. 162/05.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(SORESCU TATIANA ELENA) – RACARI, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU, NR. 1A - BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
63. 163/05.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(GRIGORE NICOLAE) – COLACU, STR. STEFAN CEL
MARE, NR. 485 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
64. 164/06.07.2021 – LORENT MARIUS CATALIN –
RACARI, STR. ILFOVAT, NR. 12 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER SI IMPREJMUIRE
65. 165/06.07.2021 – NASTASE ANISOARA –
RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 90 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+1E
66. 166/07.07.2021 – SQUARE DEVELOPMANT
LAND S.R.L. – COLACU, T. 16/5, P. 18 - VANZARE
67. 167/08.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(STOICA VIOREL) – COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 501A
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
68. 168/08.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(GEANTARU GHEORGHE) – COLACU, STR. BISERICII, NR.
136 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
69. 169/08.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(NELEPCU VASILE) – STANESTI, STR. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, NR. 16 - BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
70. 170/08.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(BUIA VASILICA) – BALANESTI, STR. MIHAI VITEAZU, NR.
22 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
71. 171/12.07.2021 – STIRBU EMIL GABRIEL –
GHIMPATI, STR. AMADEO LAZARESCU, NR. 6 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
72. 172/12.07.2021 – NITA ION – MAVRODIN,
STR. ILFOVULUI, NR. 140 – DESFIINTARE LOCUINTA
PARTER
73. 173/13.07.2021 – ADAM GHEORGHE SI ADAM
ANGELA – RACARI, STR. ARTARULUI, NR.2 - CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+M, GARAJ SI IMPREJMUIRE
74. 174/13.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(CAZACU SIMONA ANA) – GHERGANI, STR. ION GHICA,
NR. 171 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
75. 175/13.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(CAZACU STEFAN) – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR.
34 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
76. 176/13.07.2021 - S.C. ENGIE ROMANIA S.A
(BAGHI ALEXANDRU) – MAVRODIN, STR. I.L. CARAGIALE,
NR. 19A - BRANSAMENT GAZE NATURALE

Lista certificatelor de urbanism
„Persoana care ştie ce e via]a priveşte dificult\]ile ca pe nişte oportunit\]i.” — Norman Vincent
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Cererile pentru eliberarea actelor
de identitate se depun personal,
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 ofici-
ul consular de carier\ al României
din statul în care se afl\ solicitan-
tul. În cuprinsul procurii este nece-
sar s\ se reg\seasc\ referirea
expres\ la obiectul mandatului.
Cet\]enii români afla]i în
str\in\tate pot depune cererea
pentru eliberarea primului act de
identitate împreun\ cu docu-
mentele prev\zute de lege la 
misiunile diplomatice sau la 
oficiile consulare ale României din
statul respectiv.
Documentele  cu care se face
dovada numelui, prenumelui,
cet\]eniei şi a domiciliului, nece-
sare eliber\rii actului de identitate,
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, origi-
nal 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 preluat\ ori cu fotografia
ataşat\ cererii, apar]ine solicitan-
tului;
- fişa cu impresiunile decadactilare
ale solicitantului realizat\ de uni-
tatea de poli]ie de la locul de
domiciliu sau reşedin]\ al
solicitantului;
- chitan]a reprezentând

contravaloarea c\r]ii de identitate;

ELIBERAREA ACTULUI DE
IDENTITATE LA: SCHIMBAREA
DOMICILIULUI, 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,  origi-
nal 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 evi-
den]\ 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]istu-
lui de la postul de poli]ie, pentru
mediu rural.

Majoritatea incendiilor 
produse la locuin]e [i gospod\rii
ale popula]iei a fost generat\
de sisteme sau mijloace de
înc\lzire cu defec]iuni,
improvizate, nesupravegheate
sau amplasate necorespunz\tor,
co[uri de fum defecte sau
necur\]ate [i instala]ii electrice
suprasolicitate, defecte sau
improvizate, deci au avut la
origine, de cele mai multe ori,
neglijen]a uman\. 

Având în vedere apropierea
sezonului rece, este obigatoriu
cur\]atul co[urile de fum ale
locuin]elor.

Pentru a nu avea parte de
asemenea evenimente
nepl\cute recomand\m unele
m\suri de prevenire a incendi-
ilor:
- este interzis\ folosirea de
afum\tori improvizate care
prezint\ pericol de
incendiu (în magazii, sub
[oproane sau în imediata
apropiere a acestora, în
poduri sau subsoluri); Cenu[a
nu trebuie aruncat\ la întâm-
plare pe lâng\ furaje, grajduri
sau alte materiale combustibile.
Cenu[a va fi depozitat\ într-o
groap\ special amenajat\, unde
va fi stins\ cu ap\;
- nu face]i foc deschis în cur]i,

gr\dini [i lâng\ construc]ii sau
furaje, pe timp de vânt, la o
distan]\ mai mic\ de 50 de m
fa]\ de acestea;
- nu folosi]i instala]ii electrice
cu defec]iuni sau improviza]ii;
verifica]i periodic starea
acestora;

- nu l\sa]i în priz\
nesupravegheate: fierul de
c\lcat, re[oul electric,
radiatoarele sau alte aparate
electrice de uz casnic;
- nu apela]i la persoane

neautorizate pentru repararea
instala]iilor electrice, de gaz sau
aparatelor electrocasnice;
- nu l\sa]i copiii singuri în cas\
în timp ce arde focul în sob\
sau cu surse de foc deschis la
îndemân\;
- nu l\sa]i copiii s\ se joace cu
focul!;
- nu p\stra]i în locuin]\ sau în
celelalte anexe gospod\re[ti
produse inflamabile;
- nu depozita]i în podurile
construc]iilor materiale textile
combustibile, hârtie sau furaje
pentru animale;
- nu fuma]i în locurile unde
exist\ pericol de incendiu;
- nu arunca]i la întâmplare
resturi de ]ig\ri sau chibrituri
aprinse;
- verifica]i instala]iile de utilizare
a gazelor numai cu emulsie de
ap\ [i s\pun;
- nu umbla]i cu surse de foc

deschis (lumân\ri, brichete,
chibrituri, l\mpi etc.) în poduri,
[uri, magazii, [oproane;
- la p\r\sirea locuin]ei asigura]i-
v\ c\ nu a]i l\sat focul aprins,
consumatorii electrici sub
tensiune [i corpuri de iluminat
aprinse.

M\suri de
prevenire a
incendiilor

E bine de
[tiut!

ÎN ATEN}IA CET|}ENILOR CARE
SE ADRESEAZ| SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN}|
A PERSOANELOR.
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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

- MARGEAN MARIAN-YANIS
18.02.2021
- DRESCANU ALAN-GEORGE-IONUT
19.03.2021
- PANDELE MATTHIAS-ANDREI
08.04.2021
- DUTA PATRICK-NICOLAS
05.05.2021
- DOBRE ELIZA-MARIA
22.05.2021
- SURDU MARIA-REGINA
06.06.2021
- MATEI LUCA-ANDREI
23.06.2021
- ANGHEL CRISTIAN-ALBERTO
27.06.2021
- TECU EVELINE-GABRIELA-RALUCA
03.07.2021
- POPA DARIA-ELENA
05.07.2021
- JOITA ANDREEA-ELIZA
27.07.2021
- ICHIM ANAIS-ANDREEA
29.07.2021
- CRETEANU MARIUS-IONUT
25.08.2021
- RADOI EVELINE-DENISA-GABRIELA
16.09.2021
- ENE INGRID-GABRIELA
27.09.2021
- ENE INGRID-GABRIELA
27.09.2021
- NICULAE ANDREI-STEFAN
23.09.2021
- MANEA NICOLAS-MADALIN
21.09.2021

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

- IORDACHE AUREL-COSMIN cu LOREDANA
- MANOLE MARIUS cu CRISTINA- FLORENTINA
- RADOI VALENTIN- CRISTIAN cu ANA-MARIA
- VASILE CORNELIU-IONUT cu RUXANDRA
- NICOLESCU VALENTIN- RADUCU cu IULIA-ANA-MARIA
- LAZAR GHEORGHITA- SORIN cu DUMITRA
- POPA ADRIAN cu GEORGETA- ADRIANA
- MATEI IULIAN  cu GABRIELA
- SERBAN ALEXANDRU cu ANGELA- ALEXANDRA
- TOMA IONUT si MARIANA- GEORGIANA
- HELLEVAMMEN KIM-ANDREW cu ANCA- MARIA
- DUMITRU ADRIAN- CLAUDIU cu VASILICA NICOLETA
- NICA GEORGE- NICOLAE cu ALINA- DANIELA
- CROITORU ALEXANDRU cu IULIA
- ENE GHEORGHE - DANIEL cu ECATERINA- MIHAELA
- MAICAN MIHAI si GEORGIANA- IONELA
- MARCU GEORGE- BENIAMIN cu IONELA - CATALINA
- CHIRICHES GHEROGHE - GABRIEL cu IONELIA
- TANASE MARIUS-CATALIN cu ELENA - ALEXANDRA
- VOICU DRAGOS- GABRIEL cu IOANA- CLAUDIA
- TUDOR FLORIN- IONUT cu GABRIELA- SIMONA
- RADUCANU CRISTIAN- CHIRIAC cu ANDREEA- GEORGIANA
- ALDEA ILIE- ROBERTO cu LILIANA- ADRIANA
- ILIE MARIUS- ALEXANDRU cu CLEONTINA
- ENE ALIN- CONSTANTIN cu RAFAELLA- MIHAELA
- GAVRILA MARIAN cu GEORGETA- VIORICA
- NASTASE CRISTIAN cu LUMINITA IOANA
- STÂNU VALENTIN CU ADRIANA
- ANASON ION CU MIHAELA ALINA

RACARI
- DINCA FRUSINA- 90 ANI
- MELINTE LILIANA- 53 ANI
- POROJEAN LUCIA - 86 ANI
- IONITA ION - 81 ANI
- BARBU GHEORGHITA - 93 ANI
- CONSTANTINESCU ORTANSA - 64 ANI
- JANGU IOANA - 76 ANI
- SORESCU MARIA - 92 ANI
- FLOREA ARDELEANA- 85 ANI
-MUSAT ELENA- 88 AN
- DUMITRACHE DUMITRA - 86 ANI
- COSTACHE VICTORIA - 84 ANI
- DINCA GHEORGHE - 87 ANI
- TANASE ANA - 82 ANI
- ANASON SAFTA- 83 ANI
- BADEA ION- 83 ANI
- TEODORESCU ELENA-ANGELICA- 66 ANI
- JANGU IOANA- 79 ANI
- DOBRE IOANA - 88 ANI
- BUCUR MARIA - 90
GHERGANI
- CALIN IOANA - 85 ANI

- GRIGORE MARIA-  89 ANI
- MARIN VICTOR - 67 ANI
- GEORGESCU ILEANA- 74 ANI
- MIRICA  CLAUDIA- 63 ANI
- DIMA MARIA - 87 ANI
- LIVEDE ION - 84 ANI
GHIMPATI
- DUMITRU ANICA- 91 ANI
- DUMITRU GHEORGHITA - 82 ANI
- STERIAN FLOAREA - 85 ANI
- RADU NICOLAE - 82 ANI
- DUMITRU ION - 74 ANI
- CRISTEA GENOVEVA - 85 ANI
MAVRODIN
- MARIN FLOAREA - 79 ANI
- CATRINCIUC NICOLAE - 56 ANI
COLACU
- POPESCU ALEXANDRINA-  82 ANI
- IONITA FLOAREA - 81 ANI
- ILIE STEFAN - 73 ANI
- VASILE ION - 91 ANI
- IVAN GHEORGHE - 63 ANI

STANESTI
- IVAN CONSTANTIN - 74 ANI
SABIESTI
- IVAN GHEORGHITA - 74 ANI
- BUIA ALEXANDRA - 65 ANI
- SIRNEA DUMITRA- 77 ANI

BALANESTI
- MARCU GHEORGHE - 70 ANI
- NITA MARIEA - 86 ANI
- TUDOR MARIA - 62 ANI
- DUMITRACHE ANA - 91 ANI
- MINCU ELENA
BUCURESTI
- IONITA CRISTIAN - 47 ANI
- ROTARU NICULAE - 82 ANI
- CODAUSI MARIA - 70 ANI
- ISMAN BORIS - 85 ANI
TARGOVISTE
- BĂRBOȘANU SANDA - 94 ANI
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1 Corinteni 13
1. Chiar dac\ aş vorbi în limbi omeneşti şi
îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aram\
sun\toare sau un chimval zang\nitor.
2. Şi chiar dac\ aş avea darul prorociei şi aş
cunoaşte toate tainele şi toat\ ştiin]a; chiar dac\
aş avea toat\ credin]a, aşa încât s\ mut şi mun]ii,
şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
3. Şi chiar dac\ mi-aş împ\r]i toat\ averea pentru
hrana s\racilor, chiar dac\ mi-aş da trupul s\ fie
ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la
nimic.
4. Dragostea este îndelung r\bd\toare, este plin\
de bun\tate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea
nu se laud\, nu se umfl\ de mândrie,
5. Nu se poart\ necuviincios, nu cauta folosul
s\u, nu se mânie, nu se gândeşte la r\u,

6. Nu se bucura de nelegiuire, ci se bucura de
adev\r,
7. Acoper\ totul, crede totul, n\d\jduieşte totul,
sufer\ totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodat\. Prorociile se
vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştin]\ va avea
sfârşit.
9. C\ci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
10. Dar, când va veni ce este des\vârşit, acest "în
parte" se va sfârşi.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil,
sim]eam ca un copil, gândeam ca un copil; când
m-am f\cut om mare, am lep\dat ce era
copil\resc.
12. Acum, vedem ca într-o oglind\, în chip
întunecos; dar atunci, vom vedea fa]a în fa]\.
Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte
deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13. Acum, dar, r\mân acestea trei: credin]a,
n\dejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre
ele este dragostea.

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


