
 

Hot\rârile Consiliului Local
R\cariProtejăm natura!

Colectăm selectiv!

Începând cu luna februarie, anul
acesta, am f\cut împreun\ un nou pas
important spre normalitate. Au fost dis-
tribuite pubele [i saci colora]i în contextul
demar\rii proiectului de colectare selec-
tiv\ a de[eurilor la nivelul întregului jude].

Poate ne întreb\m înc\: „De ce este
important\ colectarea selectiv\?”
Importan]a colect\rii selective la nivel de
popula]ie nu mai este un secret. Vedem
informa]ii din ce în ce mai des la TV, în
social media [i pe site-urile de speciali-
tate, îns\, întotdeauna acestea sunt
înso]ite de un semnal de alarm\, care

dore[te s\ ne fac\ din ce în ce mai
con[tien]i de misiunea pe care fiecare
dintre noi o are în acest sens. 
„Nu colect\m suficient la standardele
cerute”. {tiri precum: „România se afl\
pe ultimele locuri din UE la colectare
selectiv\, cu o medie de 19%, fa]\ de
]inta asumat\ de 50% din de[euri la
sfâr[itul anului 2021”. Concluzia este
evident\! Vestea bun\ este c\ nu trebuie
s\ fim convin[i de acest feedback negativ,
ci, mai degrab\ s\ ne document\m [i s\
ac]ion\m. Dac\ fiecare dintre noi ar
ac]iona a[a, s-ar vedea rezultate într-un
timp foarte scurt.

“Nu te îndoi niciodat\ c\
un grup mic de oameni
care gândesc [i sunt dedi-
ca]i pot schimba lumea.
Adev\rul e c\ e singurul
lucru ce a salvat lumea
pân\ acum.”

Margaret Mead,
Antropolog

1.500 de puie]i de stejar, 
planta]i în P\durea

Paraşutiştilor. Motocicli[tii 
s-au al\turat ini]iativei

(urmare ^n pagina a 2-a)
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Prin implementarea acestui proces de
colectare selectiv\, putem reduce consumul
de energie, reducem poluarea, protej\m
s\n\tatea oamenilor, men]inem un mediu
s\n\tos [i limit\m cantitatea de de[euri pe
care o producem.

Conservarea [i protejarea mediului în care
tr\im este responsabilitatea [i obliga]ia noas-
tr\ ca principali beneficiari ai resurselor natu-
rale.

O alt\ întrebare care se ridic\ este legat\
de: „Ce înseamn\ a colecta selectiv?”

Colectarea selectiv\, împreun\ cu sepa-
rarea [i prelucrarea componentelor specifice
de[eurilor, este unul dintre procesele de reci-
clare. Aproape toate de[eurile, inclusiv hârtie,
sticl\, plastic, aluminiu, metal [i lemn, pot fi
reciclate dac\ acord\m aten]ie modului în
care o facem.

Şi cum separ\m de[eurile? Procesul de
separare este extrem de simplu [i presupune
disciplin\ [i aten]ie. Atât la birou cât [i
acas\, trebuie s\ respect\m un cod universal
de culori dup\ care toat\ lumea se ghideaz\. 

Nu este simplu, dar  trebuie s\ o facem!
S\ intr\m în rândul lumii!

Este şi rândul nostru s\ fim prieteni cu
natura! Hai s\ colect\m de[eurile reciclabile
separat, adic\ “Frac]ia Uscat\!“ 

Sacii galbeni [i alba[tri vor fi prelua]i 
separat, de dou\ ori pe lun\! 

Este strict interzis\ amestecarea de[eurilor
care con]in “frac]ia uscat\” cu de[eurile care
con]in “frac]ia umed\”. 

Frac]ia uscat\ poate con]ine: dosare din
carton; ambalaje din hârtie sau carton; ziare,
reviste, c\r]i; hârtie cadouri; feroase [i
neferoase  unde folosim sacii alba[tri. 
Pentru recipiente din plastic; plastic rigid
(ligheane, scaune, juc\rii); articole de menaj
din plastic sau metal; sticle [i borcane din
sticl\; conserve din metal folosim sacii 
galbeni.

Sacii pentru reciclabile (albaştri şi galbeni)
nu vor fi ridica]i dac\ sunt contaminate cu
deşeuri menajere- reziduale sau orice alte
deşeuri decât hârtie/carton, plastic/metal etc.
Ambalajele reciclabile men]ionate anterior
trebuie golite, cur\]ate, pliate sau strivite
înainte de a fi depuse ^n saci.

De ce este important\ colectarea 
selectiv\?

Exist\ nenum\rate beneficii pe care acest

proces le aduce comunit\]ii [i planetei, îns\
este important ca noi s\ con[tientiz\m [i s\
încerc\m s\ facem diferen]a. Cel mai mic
gest conteaz\ [i, dac\ ne uit\m pe statistici,
avem nevoie s\ ne unim for]ele [i s\
“provoc\m” un impact pozitiv, folosindu-ne de
toate armele noastre.

În]elegem ce înseamn\ un comportament
responsabil, calculat [i integru.

Reprezent\m un exemplu pentru al]i
oameni responsabili  care doresc s\ aduc\
plus valoare comunit\]ii în care tr\iesc;

Protej\m mediul înconjur\tor:
Mai pu]ine de[euri ajung la gropile de

gunoi;
Conserv\m resursele naturale [i utiliz\m în

procesul de produc]ie materiale reciclate;
salv\m materialele primare [i stop\m
dispari]ia lor; reducem gradul de poluare [i
contribuim la un nivel de s\n\tate public\
optim, f\r\ a amesteca de[eurile periculoase
cu cele generale; stop\m focarele de infec]ie
[i ajut\m la purificarea aerului pe care îl
respir\m.

Mediul înconjur\tor este v\zut ca o mare
locuin]\ a tuturor oamenilor [i, din acest
motiv, trebuie p\strat cât mai curat pentru a
duce o via]\ s\n\toas\ [i pentru promisiunea
unui loc mai bun genera]iilor viitoare. Mult\
vreme planeta a fost considerat\ mult prea
mare, încât omul, prin ac]iunile lui s\ îi
aduc\ daune, dar realitatea a ar\tat c\,

echilibrul natural este foarte fragil [i c\ f\r\
eforturi sus]inute, nu se va putea asigura un
mediu  propice unei vie]i s\n\toase în viitor.

Întrucât lumea a fost creat\ din dragostea lui
Dumnezeu pentru oameni, iar omul a fost
numit st\pân peste tot p\mântul,  ne revine
responsabilitatea pentru întreaga natur\, care
trebuie mereu cultivat\ ca dar al lui
Dumnezeu, pentru noi [i pentru genera]iile
viitoare.

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

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)
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Hot\rârile Consiliului Local R\cari, 
adoptate ^n {EDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 05.03.2022

nr. 90, 2022

În data de 05.03.2022, ora
16.00, a avut loc {edin]a de
Consiliu Local, care s-a desf\şurat
în Sala de festivit\]i a Liceului
Teoretic “Ion Ghica R\cari”, la care
au participat un num\r de 15 con-
silieri şi cei doi delegat s\tesc.

În deschiderea lucr\rilor
şedin]ei, domnul primar propune
amânarea punctului nr. 2:
Informare privind activitatea
desf\şurat\ de c\tre Poli]ia oraşului
R\cari pe anul 2021 şi obiective
pentru anul 2022, propunere care
se aprob\ în unanimitate de cei
prezen]i.

Dup\ intonarea imnului Na]ional,
domnul preşedinte supune la vot
procesul verbal al şedin]ei ante-
rioare, care este aprobat în una-
nimitate.

Se supune la vot proiectului
ordinei de zi a şedin]ei, dup\ cum
urmeaz\:

Proiectul ordinei de zi al şedin]ei
este urm\torul:
1. RAPORTUL primarului oraşului
R\cari pe anul 2021.
2. Informare privind activitatea
desf\şurat\ de c\tre Poli]ia oraşului
R\cari pe anul 2021 şi obiective
pentru anul 2022.
3. Proiect de hot\râre privind recti-
ficarea bugetului local pe anul
2022.
4. Proiect de hot\râre privind com-
pletarea inventarului bunurilor ce
apar]in domeniului privat al oraşului
R\cari.
5. Proiect de hot\râre privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare şi func]ionare al
Consiliului Local R\cari, actualizat
în conformitate cu Ordinul nr.
25/2021.
6. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Regulamentului propriu
cuprinzând m\surile metodologice,
organizatorice, termenele [i
circula]ia proiectelor de acte
administrative cu caracter normativ.
7. Proiect de hot\râre privind sta-
bilirea situa]iilor deosebite pentru
care, în temeiul art.  28, alin. (1)
din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, modificat\
[i completat\, primarul ora[ului

poate acorda ajutoare de urgen]\.
8. Proiect de hot\râre privind
predarea amplasamentului în
suprafa]a de 12.067 mp, situat în
Ghimpa]i, str. Porumbeilor, nr. 366
A, c\tre Compania Na]ional\ de
investi]ii în vederea realiz\rii proiec-
tului “Construire Baz\ Sportiv\, sat
Ghimpa]i, oraş R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”.
9. Proiect de hot\râre privind
predarea amplasamentului în
suprafa]a de 23.215 mp, situat în
satul Colacu, T 74, P 500.50/1,
oraşul R\cari, jud Dâmbovi]a, c\tre
Compania Na]ional\ de Investi]ii în
vederea realiz\rii proiectului
“Construire Baz\ Sportiv\, sat
Colacu, oraş R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”.
10. Proiect de hot\râre privind
predarea amplasamentului în
suprafa]a de 2.937 mp, situat situ-
at în oraşul R\cari, str. Ana
Ip\tescu, nr. 155, jud Dâmbovi]a,
c\tre Compania Na]ional\ de
Investi]ii în vederea realiz\rii
proiectului “Reabilitare,
modernizare, extindere şi dotare
sediu administrativ – prim\ria
oraşului R\cari, jude]ul Dâmbovi]a” 
11. Proiect de hot\râre privind
aprobarea indicatorilor tehnico eco-
nomici pentru proiectul “Extindere
re]ea de gaze în oraşului R\cari,
jude]ul Dâmbovi]a” şi accesarea
programului de finan]are Anghel
Saligny.
12. Proiect de hot\râre privind
aprobarea organigramei şi Statului
de func]ii pentru Centrul Reziden]ial
Persoane Vârstnice R\cari.
13. Proiect de hot\râre privind
organizarea activit\]ii de întocmire
şi ]inerea la zi a registrului agricol,
atât în format electronic, cât şi în
format fizic.
14. Proiect de hot\râre privind
aprobarea vânz\rii suprafe]ei de
0,40 ha proprietatea privat\ a
U.A.T. oraşul R\cari, teren extravi-
lan, situat în oraşul R\cari, T 42/2,
P 5, sat Sabiesti, jude]ul
Dâmbovi]a şi a raportului de evalu-
are.
15. Proiect de hot\râre privind
aprobarea vânz\rii suprafe]ei de
131 mp, proprietatea privat\ a
U.A.T. oraşul R\cari, teren intravi-
lan, situat în oraşul R\cari, T 78, P
212/1/1, jude]ul Dâmbovi]a şi a
raportului de evaluare.
16. Proiect de hot\râre privind
aprobarea Raportului de activitate
al Bibliotecii “Ion Ghica” R\cari, pe
anul 2021.
17. Informare privind stadiul
proiectelor de dezvoltare local\,
aflate în derulare.
18. Diverse.

Se trece la dezbaterea punctelor

proiectelor înscrise pe ordinea de
zi.

1. RAPORTUL primarului oraşului
R\cari pe anul 2021.
Domnul primar  prezint\ raportul de
activitate al primarului şi serviciilor
de specialitate din subordinea
acestuia, pe anul anul 2021.

Nu sunt înscrieri la cuvânt pe
marginea Raportului anual.

2. Proiect de hot\râre privind recti-
ficarea bugetului local pe anul
2022. 

Domnul preşedinte d\ cuvântul
doamnei contabil şef pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre pentru apro-
barea rectific\rii bugetului local pe
anul 2022. Dup\ prezentare se
constat\ c\ nu sunt dezbateri pe
marginea materialelor. Comisiile de
specialitate acorda aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat în una-
nimitate

3. Proiect de hot\râre privind com-
pletarea inventarului bunurilor ce
apar]in domeniului privat al oraşului
R\cari. 

Domnul preşedinte d\ cuvântul
doamnei secretar general pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
în urma întocmirii lucr\rilor de
cadastru, atât în intravilan cât şi în
extravilanul localit\]ilor componente
ale oraşului R\cari, precum şi ca
urmare a evidentelor rezultate din
întocmirea cadastrului sistematic,
au rezultat suprafe]e de teren în
administrarea oraşului R\cari, pen-
tru care este necesar\ derularea
procedurii de înscriere în inventaru-
lui bunurilor imobile ce apar]in
domeniului privat al oraşului R\cari
şi ulterior înscrierea în cartea fun-
ciara a localit\]ii. Dup\ prezentare
se constat\ c\ nu sunt dezbateri pe
marginea materialelor. Comisiile de
specialitate acorda aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat în una-
nimitate.

4. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Regulamentului de organizare
şi func]ionare a Consiliului Local
R\cari, actualizat în conformitate cu
Ordinul nr. 25/2021. Domnul
preşedinte d\ cuvântul doamnei
secretar general pentru a prezenta
materialele ce înso]esc proiectul de
hot\râre. Acest proiect de hot\râre
a fost promovat ca urmare a intr\rii
în vigoare a Ordinului nr. 25 din 14
ianuarie 2021 pentru aprobarea
modelului orientativ al
Regulamentului de organizare şi
func]ionare a consiliului local [i

sunt necesare revizuirea, modifi-
carea [i completarea
Regulamentului actual în baza
c\ruia func]ioneaz\ administra]ia
public\ local\. 

Dup\ prezentare se constat\ c\
nu sunt dezbateri pe marginea
materialelor. Comisiile de speciali-
tate acorda aviz favorabil. Se
supune la vot proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate

5. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Regulamentului propriu
cuprinzând m\surile metodologice,
organizatorice, termenele [i
circula]ia proiectelor de acte
administrative cu caracter normativ.   

Domnul preşedinte d\ cuvântul
doamnei secretar general pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
acest proiect de hot\râre a fost
ini]iat în aplicarea prevederilor OUG,
nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ care la Anexa 1, 
referitoare la procedura de organi-
zare şi publicare a monitoarelor
oficiale ale unit\]ilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, în format
electronic, art. 1 lit. b prevede
publicarea pe pagina de internet a
oraşului, a regulamentelor privind
procedurile administrative, unde se
public\ Regulamentul cuprinzând
m\surile metodologice, organiza-
torice, termenele şi circula]ia
proiectelor de hot\râri ale autorit\]ii
deliberative, precum şi
Regulamentul cuprinzând m\surile
metodologice, organizatorice,
termenele şi circula]ia proiectelor
de dispozi]ii ale autorit\]ii execu-
tive.

Aceast\ procedur\ administra-
tiv\, prin adoptarea ei, va da o
garan]ie a respect\rii normelor de
tehnic\ legislativ\ privind elabo-
rarea proiectelor şi a hot\rârilor cu
caracter general şi individual adop-
tate de Consiliul local al oraşului
R\cari. 

De asemenea, prin adoptarea
unui proiect de hot\râre, se va sta-
bili un format unic al tuturor
hot\rârilor adoptate de Consiliul
local, al rapoartelor de specialitate
şi al referatelor de aprobare, care
se vor întocmi, obligatoriu, conform
unui model, cu men]iunea ca 
acesta se adapteaz\ în mod
corespunz\tor, potrivit situa]iilor 
specifice fiec\rui caz în parte. 

Dup\ prezentare se constat\ c\
nu sunt dezbateri pe marginea
materialelor. Comisiile de speciali-
tate acorda aviz favorabil. Se
supune la vot proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate.

SECRETAR GENERAL, 
jr. Octaviana Ene 

octaviana_ene@yahoo.com

(urmare ^n pagina 4)
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6. Proiect de hot\râre privind sta-
bilirea situa]iilor deosebite pentru
care, în temeiul art.28, alin. (1) din
Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, modificat\ [i
completat\, primarul ora[ului poate
acorda ajutoare de urgen]\.

Domnul preşedinte d\ cuvântul
doamnei secretar general pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
acordarea de ajutoare de urgen]\
are la baz\ principiul solidarit\]ii
sociale şi al universalit\]ii, potrivit
c\rora întreaga comunitate participa
la sprijinirea persoanelor vulnerabile
care necesit\ suport şi interven]ie
specializat\ pentru dep\şirea sau
limitarea unor situa]ii de dificultate
cu respectarea demnit\]ii umane ai
a condi]iilor prev\zute de lege.     

Ajutorul de urgen]\ se acord\ în
limita fondurilor prev\zute în bugetul
local familiilor sau persoanelor
singure cu domiciliul/reşedin]a pe
raza oraşului R\cari, care se afl\ în
una din situa]iile prev\zute în regula-
mentul de acordare a ajutoarelor de
urgen]\ familiilor şi persoanelor care
se afla în situa]ii de necesitate
cauzate de calamit\]i naturale,
incendii, accidente precum şi pentru
alte situa]ii deosebite. Dup\
prezentare se constat\ c\ nu sunt
dezbateri pe marginea materialelor.
Comisiile de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul
de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate.

7. Proiect de hot\râre privind
predarea amplasamentului în
suprafa]a de 12.067 mp, situat în
Ghimpa]i, str Porumbeilor, nr. 366 A,
c\tre Compania Na]ional\ de
investi]ii în vederea realiz\rii proiec-
tului “Construire Baz\ Sportiv\, sat
Ghimpa]i, oraş R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”. Domnul preşedinte d\
cuvântul domnului primar pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
acest proiect de hot\râre a fost
ini]iat  ca urmare a promov\rii spre
finan]area de c\tre Compania
Na]ional\ de Investi]ii a obiectivului
de investi]ii „Construire Baz\ sportiv\
în oraşul R\cari, satul Ghimpa]i,
jude]ul Dâmbovi]a. Astfel, este
necesar\ predarea amplasamentului
în suprafa]a de 12.067 mp teren
intravilan, situat în satul Ghimpa]i,
str. Porumbeilor, nr. 366A, liber de
sarcini în vederea şi pe perioada
realiz\rii de c\tre CNI-SA, a obiec-
tivului de investi]ii „Construire Baz\
sportiv\ în oraşul R\cari, satul
Ghimpa]i, jude]ul Dâmbovi]a”.        

Dup\ prezentare se constat\ c\
nu sunt dezbateri pe marginea mate-
rialelor. Comisiile de specialitate
acorda aviz favorabil. Se supune la
vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.

8. Proiect de hot\râre privind
predarea amplasamentului în

suprafa]a de 23.215 mp, situat în
satul Colacu, T 74, P 500.50/1,
oraşul R\cari, jud Dâmbovi]a, c\tre
Compania Na]ional\ de Investi]ii în
vederea realiz\rii proiectului
“Construire Baz\ Sportiv\, sat
Colacu, oraş R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a. Domnul preşedinte d\
cuvântul domnului primar pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
acest proiect de hot\râre a fost
ini]iat  ca urmare a promov\rii spre
finan]area de c\tre Compania
Na]ional\ de Investi]ii a obiectivului
de investi]ii „Construire Baz\ sportiv\
în oraşul R\cari, satul Colacu,
jude\ul Dâmbovi]a. Astfel, este
necesar\ predarea amplasamentului
în suprafa]a de 23.215 mp teren
intravilan, situat în satul Colacu, T
74, P500,500/1, liber de sarcini în
vederea şi pe perioada realiz\rii de
c\tre CNI-SA, a obiectivului de
investi]ii „Construire Baz\ sportiv\ în
oraşul R\cari, satul Colacu, jude]ul
Dâmbovi]a”. Dup\ prezentare se
constat\ c\ nu sunt dezbateri pe
marginea materialelor. Comisiile de
specialitate acorda aviz favorabil.       

Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat în una-
nimitate.

9. Proiect de hot\râre privind
predarea amplasamentului în
suprafa]a de 2.937 mp, situat situat
în oraşul R\cari, str. Ana Ip\tescu,
nr. 155, jud Dâmbovi]a, c\tre
Compania Na]ional\ de Investi]ii în
vederea realiz\rii proiectului
“Reabilitare, modernizare, extindere
şi dotare sediu administrativ –
prim\ria oraşului R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a”. Domnul preşedinte d\
cuvântul domnului primar pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
acest proiect de hot\râre a fost
promovat  ca urmare a promov\rii
spre finan]area de c\tre Compania
Na]ional\ de Investi]ii a obiectivului
de investi]ii “Reabilitare,
modernizare, extindere şi dotare
sediu administrativ – prim\ria
oraşului R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”.
Dup\ prezentare se constat\ c\ nu
sunt dezbateri pe marginea materi-
alelor. Comisiile de specialitate acor-
da aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.

10. Proiect de hot\râre privind apro-
barea indicatorilor tehnico economici
pentru proiectul “Extindere re]ea de
gaze în oraşului R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a” şi accesarea programului
de finan]are Anghel Saligny. Domnul
preşedinte d\ cuvântul domnului
primar pentru a prezenta materialele
ce înso]esc proiectul de hot\râre.
Se arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost ini]iat având în
vedere promovarea cererii de
finan]are pentru obiectivul ‘’Extindere
re]ea de gaze în oraşul R\cari, prin

accesarea Programului Na]ional
Anghel Saligny, derulat de c\tre
Ministerul Lucr\rilor Publice,
Dezvolt\rii şi Administra]iei, astfel
fiind necesar\ parcurgerea etapelor
ulterioare elabor\rii Studiului de
fezabilitate, respectiv aprobarea indi-
catorilor tehnico economici pentru
acest obiectiv. Dup\ prezentare se
constat\ c\ nu sunt dezbateri pe
marginea materialelor. Comisiile de
specialitate acorda aviz favorabil.       

Se supune la vot proiectul de
hot\râre, care este aprobat în una-
nimitate. 

11. Proiect de hot\râre privind apro-
barea organigramei şi Statului de
func]ii pentru Centrul Reziden]ial
Persoane Vârstnice R\cari. Domnul
preşedinte d\ cuvântul domnului
primar pentru a prezenta materialele
ce înso]esc proiectul de hot\râre.     

Se arat\ c\ acest proiect de
hot\râre a fost ini]iat pentru buna
organizare şi func]ionare a Centrului,
pentru îndeplinirea cerin]ei MVI-.
Im2S2.1 din Ordinul nr. 29/2019 -
anexa 1, pentru îndeplinirea
condi]iilor privind asigurarea unor
servicii de îngrijire medicale şi de
asisten]\ social\, precum şi
îndeplinirea criteriilor privind person-
alul de specialitate, astfel fiind nece-
sar a fi supus\ spre aprobare modifi-
carea organigramei, pentru asigu-
rarea tuturor serviciilor necesare
ob]inerii licen]ei de func]ionare, cu
urm\toarele posturi: -3 posturi
asistent medical; - 1 post asistent
social; - 2 posturi kinetoterapeut;
- 2 posturi maseur. Dup\ prezentare
se constat\ c\ nu sunt dezbateri pe
marginea materialelor. Comisiile de
specialitate acorda aviz favorabil. Se
supune la vot proiectul de hot\râre,
care este aprobat în unanimitate.
12. Proiect de hot\râre privind orga-
nizarea activit\]ii de întocmire şi
]inerea la zi a registrului agricol, atât
în format electronic, cât şi în format
fizic. Domnul preşedinte d\ cuvântul
doamnei secretar general pentru a
prezenta materialele ce înso]esc
proiectul de hot\râre. Se arat\ c\
acest proiect de hot\râre a fost
promovat spre dezbaterea şi
adoptarea autorit\]ii deliberative
privind organizarea activit\]ii de
întocmire şi ]inerea la zi a registrului
agricol, atât în format electronic, cât
şi în format fizic. 

Dup\ prezentare se constat\ c\
nu sunt dezbateri pe marginea mate-
rialelor. Comisiile de specialitate
acorda aviz favorabil. Se supune la
vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.

13. Proiect de hot\râre privind apro-
barea vânz\rii suprafe]ei de 0,40 ha
proprietatea privat\ a U.A.T. oraşul
R\cari, teren extravilan, situat în
oraşul R\cari, T 42/2, P 5, sat
Sabiesti, jude]ul Dâmbovi]a şi a
raportului de evaluare. Domnul
preşedinte d\ cuvântul domnului
primar pentru a prezenta materialele
ce înso]esc proiectul de hot\râre.
Se arat\ c\ acest proiect de

hot\râre a fost promovat având în
vedere     cererea privind
cump\rarea suprafe]ei de 4000 mp
teren extravilan, situat în oraşul
R\cari, sat S\bie[ti, T 42/2, P 5,
fapt pentru care se propune apro-
barea proiectului de hot\râre privind
vânzarea acestei suprafe]e, apro-
barea raportului de evaluare, precum
şi procedura de vânzare prin licita]ie
public\. Dup\ prezentare se constat\
c\ nu sunt dezbateri pe marginea
materialelor. Comisiile de specialitate
acorda aviz favorabil. Se supune la
vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.

14. Proiect de hot\râre privind apro-
barea vânz\rii suprafe]ei de 131 mp,
proprietatea privat\ a U.A.T. oraşul
R\cari, teren intravilan, situat în
oraşul R\cari, T 78, P 212/1/1,
jude]ul Dâmbovi]a şi a raportului de
evaluare. 

Domnul preşedinte d\ cuvântul
domnului primar pentru a prezenta
materialele ce înso]esc proiectul de
hot\râre. Se arat\ c\ acest proiect
de hot\râre a fost promovat având în
vedere cererea privind cump\rarea
suprafe]ei de 131 mp, proprietatea
privat\ a U.A.T. oraşul R\cari, teren
intravilan, situat în oraşul R\cari, T
78, P 212/1/1, jude]ul Dâmbovi]a,
fapt pentru care se propune apro-
barea proiectului de hot\râre privind
vânzarea acestei suprafe]e, apro-
barea raportului de evaluare, precum
şi procedura de vânzare prin licita]ie
public\. 

Dup\ prezentare se constat\ c\
nu sunt dezbateri pe marginea mate-
rialelor. Comisiile de specialitate
acorda aviz favorabil. Se supune la
vot proiectul de hot\râre, care este
aprobat în unanimitate.

15. Proiect de hot\râre privind apro-
barea Raportului de activitate al
Bibliotecii “Ion Ghica” R\cari, pe
anul 2021. Domnul preşedinte
solicit\ înscriere la cuvânt pe mar-
ginea raportului de activitate depus
în scris, împreun\ cu materialele
şedin]ei. Se constat\ c\ nu sunt
dezbateri pe marginea materialelor.
Comisiile de specialitate acord\ aviz
favorabil. Se supune la vot proiectul
de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate.

16. Informare privind stadiul
proiectelor de dezvoltare local\,
aflate în derulare. Domnul preşedinte
d\ cuvântul domnului primar pentru
a prezenta stadiul proiectelor aflate
în derulare.

17. Diverse.
La punctul diverse au fost discu-

tate probleme cet\]eneşti.
Dup\ epuizarea problemelor

înscrise pe ordinea de zi, precum şi
a punctului Diverse, domnul
preşedinte de şedin]\ mul]umeşte
consilierilor locali şi tuturor celor
prezen]i, pentru participarea la
şedin]a consiliului local şi declar\
închise lucr\rile acesteia. 

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n
{EDIN}A EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 05.03.2022

(urmare din pagina 3)
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În data de 05.04.2022, ora 16.00, a avut loc
{edin]a de Consiliu Local, care s-a desf\şurat
online, pe platforma whatsapp, la care au
participat un num\r de 15 consilieri şi cei doi 
delega]i s\te[ti.

Proiectul ordinei de zi este urm\torul:
1. Proiect de hot\râre privind rectificarea
bugetului local.
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea
conven]iei de servicii, pentru achitarea de c\tre
S.C. Amiras&Impes S.R.L, c\tre Societatea de
Distribu]ie Energie Electric\ România, a con-
travalorii lucr\rilor de coexisten]\ şi deviere a
instala]iilor electrice, pentru eliberarea amplasa-
mentului suprafe]ei ce face obiectul avizului de
relocare a re]elei electrice pentru proiectul
“Locuin]e pentru tineri P+3E, 40 apartamente”,
situat în oraşul R\cari, sat Ghergani, str. Nucilor,
nr. 3, jude]ul Dâmbovi]a.
3. Proiect de hot\râre privind aprobarea
solicit\rii înaintate de c\tre S.C. AGROMAR
S.R.L, cu sediul în comuna Baloteşti, jud. Ilfov,
privind administrarea cu titlu gratuit a
îngr\ş\mântului natural, pe terenurile Agricole,
proprietatea UAT R\cari.
4. Diverse.

Se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe
ordinea de zi.
1. Proiect de hot\râre privind rectificarea buge-
tului local.

Domnul preşedinte solicita interven]ii pe
marginea propunerii ce face obiectul proiectului
de hot\râre. Domnul primar arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat, având în
vedere faptul c\ au fost virate sumele aferente
ajutoarelor pentru înc\lzirea locuin]ei, urmând a
se efectua pl\]ile c\tre beneficiarii programului.
Se constat\ c\ nu sunt înscrieri la cuvânt.
Comisia de specialitate acord\ aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hot\râre, care
este aprobat în unanimitate.
2. Proiect de hot\râre privind aprobarea con-
ven]iei de servicii, pentru achitarea de c\tre
S.C. Amiras&Impes S.R.L, c\tre Societatea de
Distribu]ie Energie Electric\ România, a con-
travalorii lucr\rilor de coexisten]\ şi deviere a
instala]iilor electrice, pentru eliberarea amplasa-
mentului suprafe]ei ce face obiectul avizului de
relocare a re]elei electrice pentru proiectul
“Locuin]e pentru tineri P+3E, 40 apartamente”,
situat în oraşul R\cari, sat Ghergani, str. Nucilor,
nr 3, jude]ul Dâmbovi]a.

Domnul preşedinte solicit\ interven]ii pe
marginea referatului prezentat privind proiectul
de hot\râre ini]iat de primarul oraşului R\cari,      

Se solicit\ aprobare, privind achitarea de SC
Amiras & Impex SRL, c\tre Distribu]ie Energie
Electric\ România, a contravalorii lucr\rilor de
coexisten]\ şi deviere a instala]iilor electrice
pentru eliberarea amplasamentului suprafe]ei
ce face obiectul avizului de relocare a re]elei
electrice pentru proiectul “Locuin]e pentru tineri

P+3E, 40 apartamente”, situat în oraşul
R\cari, sat Ghergani, str. Nucilor, nr. 3, jude]ul
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.
3. Proiect de hot\râre privind aprobarea
solicit\rii înaintate de c\tre S.C. AGROMAR
S.R.L, cu sediul în comuna Baloteşti, jud. Ilfov,
privind administrarea cu titlu gratuit a
îngr\ş\mântului natural, pe terenurile agricole,
proprietatea UAT R\cari.

Domnul preşedinte solicit\ interven]ii pe
marginea referatului prezentat privind proiectul
de hot\râre ini]iat de primarul oraşului R\cari.      

Se arat\ c\ a fost primit\ o solicitare din
partea S.C. Agromar S.R.L. Baloteşti, de admin-
istrare a îngr\ş\mântului natural pe suprafe]e
de teren agricol, proprietatea U.A.T. 

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.

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 online a
Consiliului Local şi declar\ închise lucr\rile
acesteia.

În data de 03.03.2022, ora 16.00, a avut
loc {edin]a de Consiliu Local, care s-a
desf\şurat online, pe platforma whatsapp, la
care au participat un num\r de 15 consilieri şi
cei doi 
delega]i s\te[ti.

Proiectul ordinei de zi este urm\torul:
1. Proiect de hot\râre privind punerea la
dispozi]ie pe perioad\ determinat\ a imobilului
situat în oraşul R\cari, sat Ghimpa]i, str.
Porumbeilor, nr. 366, jude]ul Dâmbovi]a, în
vederea caz\rii cet\]enilor veni]i din Ucraina.
2. Proiect de hot\râre privind aprobare P.U.Z
pentru “Construire central\ fotovoltaic\,
compus\ din panouri fotovoltaice, dispecerat
energetic, racordare la re]eaua electric\ de
distribu]ie, branşamente electrice, construc]ii
şi instala]ii energetice, drumuri, accese,
împrejmuire” amplasat în oraşul R\cari, sat
Colacu, T.48 P. 423/1, P. 423/3, P. 423/2,
nr. Cadastral 75166, nr. Cadastral 75165,
nr. Cadastral 75163, nr. Cadastral 75162,
nr. Cadastral 70544, nr. Cadastral 70542.

Se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe
ordinea de zi.
1. Proiect de hot\râre privind punerea la
dispozi]ie pe perioad\ determinat\ a imobilului
situat în oraşul R\cari, sat Ghimpa]i, str.
Porumbeilor, nr. 366, jude]ul Dâmbovi]a, în

vederea caz\rii cet\]enilor veni]i din Ucraina.
Domnul preşedinte solicit\ interven]ii pe
marginea propunerii ce face obiectul proiectului
de hot\râre. Domnul primar arat\ c\ acest
proiect de hot\râre a fost promovat, având în
vedere evenimentele din ultima perioad\
generate de declanşarea atacurilor armatei
ruse, asupra Ucrainei, şi supune spre
aprobarea Consiliului Local propunerea de a
acorda ajutor refugia]ilor din Ucraina, prin
punerea la dispozi]ie a imobilului fosta şcoal\
Ghimpa]i, pentru un num\r de 30 de locuri de
cazare, în sprijinul ucrainenilor care îşi
p\r\sesc ]ara. 

De asemenea, se arat\ c\ putem asigura
şi hran\ şi eventual îngrijiri medicale sau socio-
medicale pentru aceştia, prin prepararea hranei
la nivelul Centrului Reziden]ial pentru Persoane
Vârstnice R\cari, iar serviciile medicale prin
intermediul medicilor de familie, în caz de
urgen]e. Propunerea oraşului R\cari va fi
comunicat\ prin intermediul Crucii Roşii –
Organiza]ia jude]ean\ Dâmbovi]a, prin asigu-
rarea disponibilit\]ii noastre pentru aceast\
ac]iune umanitar\. Se constat\ c\ nu sunt
înscrieri la cuvânt. Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate.
2. Proiect de hot\râre privind aprobare P.U.Z

pentru “Construire central\ fotovoltaic\,
compus\ din panouri fotovoltaice, dispecerat
energetic, racordare la re]eaua electric\ de
distribu]ie, branşamente electrice, construc]ii şi
instala]ii energetice, drumuri, accese, împrej-
muire”, amplasat în oraşul R\cari, sat Colacu,
T.48 P. 423/1, P. 423/3, P. 423/2, nr. Cadastral
75166, nr. Cadastral 75165, nr. Cadastral
75163, nr. Cadastral 75162, nr. Cadastral
70544, nr. Cadastral 70542. 

Domnul preşedinte solicit\ interven]ii pe
marginea referatului prezentat, privind proiectul
de hot\râre ini]iat de primarul oraşului R\cari,
Se arat\ c\ PUZ-ul, pentru care se solicit\
aprobare, va sta la baza promov\rii unei
investi]ii în domeniul surselor regenerabil,
urmând ca în aceast\ zon\ s\ se construiasc\
un parc fotovoltaic, Comisia de specialitate
acord\ aviz favorabil. Se supune la vot
proiectul de hot\râre, care este aprobat în
unanimitate.

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 online a  consili-
ului local şi declar\ închise lucr\rile acesteia.

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n {EDIN}A
EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 03.03.2022

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n {EDIN}A
EXTRAORDINAR| DIN DATA DE 05.04.2022

SECRETAR GENERAL,  
jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

SECRETAR GENERAL,  
jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com
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Ce au mai f\cut primaru’ [i echipa sa?

Cine? ce? unde? când?

De interes general

 
 

 
 

    
      

1.500 de puie]i de stejar, planta]i în P\durea
Paraşutiştilor din Ghimpa]i. 
Motocicli[tii s-au al\turat ini]iativei.

1.500 de puie]i de stejar au fost planta]i,
duminic\, 10 aprilie 2022, în P\durea
Paraşutiştilor din R\cari, jude]ul Dâmbovi]a.

Pe lâng\ veteranii paraşutişti, anul acesta 
s-au al\turat ini]iativei şi peste 150 de

motociclişti.
Dup\ o parad\ impresionant\ pe str\zile

localit\]ii, pasiona]ii de motoare au pus
mâna pe lope]i şi au petrecut câteva ore în
natur\, bucuroşi c\ las\ în urm\ mai mult
oxigen noilor genera]ii.

A devenit deja o tradi]ie pentru ini]iatorii
proiectului s\ mearg\ în fiecare prim\var\ la
Ghimpa]i şi s\ planteze copaci, al\turi de
paraşutiştii veterani. ~n felul acesta localnicii
vor respira aer mai curat, iar zona va deveni
o adev\rat\ oaz\ de relaxare. Anul acesta,
voluntarilor paraşutişti li s-au al\turat peste
150 de motociclişti.

Puiu Vasilescu, Asocia]ia Moto
Ride&Ride: „Facem fapte bune, hai s\
plant\m, hai s\ reîmp\durim Arsenal de tr\iri
şi de sentimente!”
Paraşutiştii şi motocicliştii s-au împrietenit,
au socializat şi între timp au plantat pe o
suprafa]\ generoas\ peste 1.500 de puie]i
de stejar.

Marius Carave]eanu, primar: „Am reuşit
aşa cum ne-am preg\tit şi ne-am angajat, s\
plant\m circa 1.500 de puie]i de stejar,
completând p\durea paraşutiştilor”.

La finalul ac]iunii, voluntarii au fost
r\spl\ti]i de organizatori cu o mas\ cald\ şi
gogoşi proaspete, iar ace[tia spun c\ abia
aşteapt\ urm\toarea întâlnire în natur\.
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“Un zâmbet, o floare, 
o raz\ de soare” 

pentru doamnele [i 
domni[oarele din R\cari

"Femeia este simbolul bun\voin]ei [i frumuse]ii."  (Novalis)

În semn de respect şi de
apreciere, cu ocazia s\rb\torilor
de prim\var\, doamnele [i
domni[oarele din R\cari  au
primit flori [i felicit\ri  din
partea primarului [i consilierilor
locali, gest care a adus un
zâmbet pe fe]ele tuturor. 

Astfel de ac]iuni au loc
în fiecare an, la ini]iativa
primarului.

Nici poli]i[tii r\c\reni nu au
uitat de 8 Martie. Au fost oprite
[oferi]ele în trafic, îns\ de data
aceasta le-au oferit flori [i
felicit\ri, înso]ite de ur\ri de
bine pentru o prim\var\
frumoas\.

Respect [i apreciere… nu
doar de 8 Martie!

De fapt, ar trebui ca nu doar de
Ziua Interna]ional\ a Femeii, ci
tot timpul anului s\ d\m
dovad\ de afec]iune, respect
fa]\ de semenele noastre, care
ne fac via]a mult mai frumoas\.

S\ spui „La mul]i ani!”
VE{NICIEI e prea pu]in!… Dar
po]i [i e[ti dator s\ spui: S\ fii
ve[nic frumuse]ea, via]a, famil-
ia [i normalitatea acestei lumi! 

Marele Dostoievski spunea c\
„frumuse]ea va salva lumea“.
Deci fii salvarea lumii!
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Suntem în miez de noapte în fa]a sfintelor
biserici purtând în mâini lumân\ri aprinse ce
r\spândesc lumina pe chipurile noastre [i în
jurul nostru. Noaptea este adânc\, întunericul
este dens, dar lumânarea pe care o purt\m
are puterea s\ str\bat\ bezna din jur, s\
mic[oreze sau chiar s\ îndep\rteze
întunericul nop]ii. Acesta este [i sensul
Sfintelor Pa[ti: Învierea Domnului Hristos din
mor]i este lumina care p\trunde pân\ în
locurile cele mai întunecate ale fiin]ei umane,
redându-i acesteia puterea rena[terii de la
moarte la via]a. 

A[a cum spune în Pastorala la Învierea
Domnului din acest an, Înaltpreasfin]itul
p\rinte Arhiepiscop [i Mitropolit Nifon:
S\rb\toare central\ a întregii lumi cre[tine,
Învierea Domnului este evenimentul care a
schimbat din temelii întreg mapamondul, fiind
fundamentul speran]ei [i al civiliza]iei noas-
tre, cl\dite pe valorile nepieritoare ale
Evangheliei lui Hristos.

Marea s\rb\toare a Învierii Domnului, este
cel mai mare eveniment din istoria mântuirii
şi temelie a credin]ei noastre creştine. Sfânta
Biseric\, prin rânduiala Sfintelor slujbe,
actualizeaz\ şi face din nou prezent şi viu în
sufletele noastre acest eveniment unic
petrecut atunci, aşa încât noi, cei de azi,
putem tr\i din plin nu numai bucuria Învierii,
ci şi fiecare moment din via]a plin\ de
suferin]\ a Mântuitorului Hristos.

Îl vedem pe Iisus predicând pe meleagurile
Palestinei şi f\când pretutindeni numai bine:
binecuvântând copiii, hr\nind mul]imile,
vindecând bolnavii, potolind furtunile de pe
mare dar, mai ales, cele din sufletele
oamenilor.

A f\cut pretutindeni numai bine, El, Fiul
Omului, Fiul lui Dumnezeu.
Pe acest mare şi unic Binef\c\tor al omenirii,
lumea l-a r\spl\tit cu acele strig\te
groaznice:, r\stigneşte-L, r\stigneşte-L” (Luca
23,21). A fost umilit în toate chipurile: L-au
scuipat; L-au batjocorit, L-au lovit cu pumnii,
I-au dat palme, I-au pus cunun\ de spini pe
cap şi capul Lui sfânt era plin de în]ep\turile
acestor spini, p\trunzând pân\ în adânc.
L-am v\zut în Vinerea Mare, c\zut sub cruce,
cu genunchii sfârteca]i de pietre, cu fa]a Lui
frumoas\ sc\ldat\ în şiroaie de sânge.
L-au urcat apoi pe cruce şi L-au ]intuit pe
lemn.
Şi în cutremurul crucii care se cl\tina, fixân-
du-se în piatra Golgotei, r\nile Lui s-au
adâncit dureros. Dar El t\cea. T\cea şi r\bda.

A vrut s\ sufere pentru noi, pentru mântuirea
omenirii întregi. El, Fiul lui Dumnezeu, S-a
l\sat de bun\ voie r\stignit între doi tâlhari.
Şi de acolo, de pe cruce, El a spus acele
cuvinte de neuitat, rugându-se pentru cei

care  L-au r\stignit:, P\rintele Meu, iart\-i, c\
nu ştiu ce fac” (Luca 23,34).

Aşa a murit ca om. Dar, Dumnezeu fiind, a
dus şi-n iad fiorul vie]ii şi ca un Dumnezeu
puternic, a scos din temni]ele iadului pe to]i
cei care L-au aşteptat de-a lungul veacurilor.
De aceea pentru noi, icoana Învierii este
icoana Coborârii la iad.

În zorii celei de a treia zi, Iisus înviaz\.
Trupul Lui înviat era acelaşi trup cu care El
fusese pus în mormânt. Şi totuşi – nu era la
fel, pentru c\ trupul înviat al lui Iisus avea
nişte calit\]i cu totul deosebite. El putea
acum s\ m\nânce (şi chiar m\nânc\ în fa]a
ucenicilor S\i peşte fript şi un fagure de
miere) dar nu mai avea nevoie de mâncare.
El putea s\ se odihneasc\, dar nu mai avea
nevoie de odihn\. El putea fi pip\it - dar în
acelaşi timp, se putea face nev\zut. Aşa se
arat\ Iisus dup\ înviere: cu trup duhovnicesc,
plin de lumin\, plin de bucurie. Iisus uitase
totul. 

Toat\ cumplita durere pe care omenirea
întreag\ o v\rsase peste sufletul şi peste
trupul Lui Dumnezeiesc o uitase, cu o uitare
voit\ şi cu adev\rat dumnezeiasc\. Prezent în
toate durerile omenirii, prezent în fiecare sus-
pin, în fiecare lacrim\, El sufer\ împreun\ cu

martirii, mângâie pe cei ce zac sub arşi]a
bolii, vine ca oaspete de tain\ la cei suferinzi,
împlinind El însuşi, necontenit, acea porunc\-
testament l\sat\ ucenicilor S\i şi nou\: “S\
v\ iubi]i unii pe al]ii, precum v-am iubit şi Eu

pre voi!”
El, Iisus, este modelul, El iart\. Şi noi

suntem datori s\ iert\m din inim\ pe to]i cei
care ne fac r\u. El, Iisus ne iubeşte. Din
dragoste pentru noi S-a jertfit. Şi noi suntem
datori s\ ne iubim unul pe altul şi pe
duşmanii noştri s\-i iubim. Şi dac\ vom face
aşa, se va limpezi acest amurg care întunec\,
din cauza p\catelor, sufletele noastre.
Şi dac\ inima noastr\ va fi curat\, Îl vom
putea vedea foarte uşor pe Dumnezeu.

Pentru c\ acesta este pentru noi, cei de
azi, în]elesul practic al Învierii” - s\ ne,
regl\m” via]a dup\ poruncile Lui. Toat\ via]a
noastr\ s\ o subordon\m voii lui Dumnezeu.
Şi, dac\ tr\im dup\ voia lui Dumnezeu,
împlinind poruncile Lui, tr\im, în acelaşi timp,
Învierea.

S\ ne ajute bunul Dumnezeu s\ putem
tr\i cu to]ii aceast\ mare bucurie a Învierii,
nu numai în aceste zile, ci şi în fiecare clip\ a
vie]ii noastre.
HRISTOS A ÎNVIAT!

Pr. Paroh
Vlada Ştefan - Ghergani
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S\ pui [aua câmpiei [i s\ te ridici în sc\ri
precum ho]ii de cai din Balta Br\ilei, s\
adulmeci în n\rile arcuite ca ni[te capiteluri
grece[ti, aerul reav\n al v\zduhului înnegrit de
brazdele plugurilor [i mai departe de atât, s\
cau]i în linia dreapt\ a orizontului locul unde
luna î[i face cuib peste noapte sau locul de
unde miezul fierbinte al soarelui î[i trage toat\
mistuirea, î]i trebuie vene groase [i bojogi
umfla]i ca s\ po]i s\ ]ii în frâu n\vala sângelui
fierbând.

Haiducii câmpiilor nu au în ei lenevirea [i
încetineala celor din mun]i sau de sub dealuri!
Acolo fiecare n\lucire se ascunde imediat în
desi[ul codrilor, iar ho]ii apar [i dispar precum
jocul fl\c\rilor în noaptea de Sânziene
deasupra comorilor îngropate tocmai pentru a
nu fi c\utate ci doar pomenite în istorisiri
acoperite de talpa grea a om\tului. Nu, la
câmpie este cu totul altfel! Trebuie s\ strângi
în tine toate dorurile [i chinurile sufletului, iar
când te hot\r\[ti s\ c\l\re[ti de[elat, s\ ai
încle[tarea de fier a mâinii în coama calului [i
puterea s\ nu prive[ti înapoi, nici la dorin]e,
nici la doruri. S\ gone[ti ca o n\luc\ spre
chem\rile de siren\ ale câmpiei.

Când l-am cunoscut pe Marius, în urm\ cu
aproape 40 de ani, el spune asta, eu în
n\r\virea omului de munte, nu-mi aduc
aminte episodul, dar el, cu agerimea celui
n\scut în marginea câmpiei, îl rememoreaz\
cu acurate]ea unui basm [optit de bunici, se
f\cea c\ ne întreceam într-un concurs de
robotic\-informatic\, c\ci la vremea aceea,
dou\ fire de cupru, dou\ [uruburi [i un bec se
chema inventic\. Erau anii frumo[i de liceu, ai
dezbobocirii, când tuleiele unor must\]i ce se
l\sau cu greu convinse s\ se îndeseasc\
n\[teau în noi m\riri de b\rba]i „macho”.

Niciunul din noi nu ne-am urmat încercarea
la care ne supusese via]a atunci [i, de[i am
absolvit amândoi licee industriale, la facultate
am mers din nou pe drumurile de pe care am
venit, eu înapoi sub cu[ma mun]ilor, împletind
cuvinte pe t\râmul dreptului, el studii agro-
nomice pentru c\ nu-i ie[ea din  urechi cân-
tecul câmpiei!

Ca într-o roat\ a vie]ii, destinul avea s\ ne
urce [i s\ ne coboare, s\ fac\ s\ ne întâlnim
[i apoi s\ ne desp\r]im doar pentru a tr\i mai
puternic bucuria revederii de multe ori dar, cel
mai important, a[a cum am spus-o [i în alte

d\]i, prietenii nu se cunosc, se recunosc,
[i ori de câte ori ne reîntâlnim sentimentul
recunoa[terii aduce prinosul de bucurie.

Ast\zi, îndep\rta]i [i reg\si]i tot de atâtea
ori, trecu]i în jum\tatea mic\ a vie]ii, facem
din întâlnirile noastre o s\rb\toare, iar dac\
prilej nu se g\se[te, cu dezlegare de la
sihastrul cel b\trân ce ]ine ascunse taini]ele
prieteniei, serb\m pe Eminescu cu bulg\ri de
crap rumenit pe j\ratic, iar la flac\ra gr\tarului
înviem tâlharii din nuvelele unui F\nu[ Neagu
[i-i chem\m prin descântece numai de noi
[tiute, s\ vin\ [i s\-]i verse toate pove[tile cu
domni]e r\pite [i haiduci r\t\citori. Doamne,
rogu-te [i ascult\ nevrednicul din mine [i nu-l
pedepsi atunci când î]i cere s\ mai faci o
minune sau dou\, pentru c\ [tiu c\ e[ti
milostiv [i înmul]e[ti [i pe[tele [i vinul ca s\ le
dai r\gaz acestor inimi arse de doruri, s\-i la[i
cât mai mult s\ stea împreun\, pentru c\,
atunci când îi întâlne[ti, chipurile lor se
despietresc, inima li se deschide, iar
înmul]irea darurilor tale nu-i face decât s\ se
bucure mai mult unul de altul, s\ fie ferici]i,
iar când bucuria cuprinde sufletul unui om, [tii
prea bine c\ îngerii vor fi din nou curio[i [i se
vor coborî asupra lor pentru a-i acoperi cu
aripile lor ca s\ nu se piard\ c\ldura v\p\ii în
care ard!

Te rog, Doamne, f\ asta pentru prietenii
mei, pentru Marius [i pentru to]i cei pe care îi
strânge în jurul lui, [i eu m\ leg tainic, în
jur\minte numai de Tine [tiute, c\ nu vom
pierde dreapta credin]\ [i vom fi stâlpi de
n\dejde pentru cei ce se afl\ în grele încerc\ri
ale vie]ii!

Dac\ femeile sunt de pe Venus [i b\rba]ii
de pe Marte, atunci nici Marius nu face
excep]ie de la aceast\ regul\ şi pove[tile cu
prieteni se scriu [i se rescriu de câte ori via]a
îi strânge împreun\, c\ci, pentru prieteni,
mar]ea nu sunt trei ceasuri rele ci, dimpotriv\,
trei ceasuri cu plus, cu plus de bucurie, de
gânduri l\sate libere, de dorin]e de via]\ [i,
mai presus de toate, de ceasuri ale unui timp
ce izvor\[te din fântâna cu ap\ vie [i f\r\ de
moarte.

Sor]ii au f\cut s\ ne tr\im via]a printre
oameni, considerând c\ aceast\ zidire s\ fie
povara [i bucuria sufletului nostru. Marius,
zi de zi printre oameni, s-a legat cu frânghii
nev\zute de ho]oaica copil\riei iar câmpiile din

jurul R\cariului au fost blestemul [i binecu-
vântarea lui! Mul]i îl confund\ cu func]ia de
primar, rol ce [i l-a asumat tot din nevoia de a
fi mereu lâng\ oameni, dar sufletul lui a r\mas
ag\]at în hamacul copil\riei, c\ci altfel nu ar
putea s\ povesteasc\ atât de frumos de
„Voiajorul de Ghimpa]i” sau s\ retr\iasc\ la
nesfâr[it, ca într-o bucl\ de aur, bucuria
prim\verii eterne atunci când ne facem pe to]i
martori la prefacerea vie]ii într-un cuib de
barz\. Ast\zi, când scriu  aceste rânduri,
într-un ianuarie v\duvit de z\pezi, cuibul este
gol, dar în el se simte prefacerea prim\verii ce
va s\ vin\. Pe dedesubt, pe şosea, trec
oameni, ma[ini, animale, mai repede sau mai
încet, f\r\ s\ [tie c\ în cuibul de barz\, în
nedeslu[itele chem\ri ale vie]ii, ca într-un ciclu
etern, num\rul plec\rilor este egal cu num\rul
sosirilor, iar via]a ce sparge g\oacea oului
duce mai departe pove[tile frumoase ale
acestor oameni, r\c\renii, care au în]eles c\
povestea acestui cuib este [i povestea lor.

Ce n-am spus despre Marius este c\
poart\ cu sine pove[tile aspre ale vechilor
neamuri de români ce au st\pânit cu furie [i
blânde]e viforul câmpiilor de-a stânga [i de-a
dreapta Dun\rii. Vlahi, aromâni, rumâni, ei î[i
zic în multe feluri, dar î[i p\streaz\ cu
sfin]enie în suflet familia, credin]a, iar numele
de Caramitru, Caragiu, Caragiale sau
Carave]eanu sunt doar haine unde ei î[i
ascund dorul [i fream\tul celui ce, ridicat în
dârlogii calului s\u în [aua motocicletei,
închide ochii pentru a putea cuprinde
geam\tul surd al câmpiei care nu-[i las\ copiii
s\ se dep\rteze de ea la mai mult de o zi de
drum, în galopul nebun al cailor s\lbatici.

Cu siguran]\, într-o alt\ via]\, a tr\it
drama lui Ion al Glaneta[ului c\ci [i-acum se
simte în privirea lui, dar mai ales în mu[c\tura
adânc\ a buzei, s\rutul cel d\ în fiecare
diminea]\ pe pântecul fierbinte al p\mântului,
iar zbaterea bra]elor tâlh\rite de sf\râmarea
îmbr\]i[\rii nu se lini[te[te decât visând la
urm\toarea diminea]\.

Chiru C.
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A venit prim\vara [i,
odat\ cu ea, toate
s-au trezit la via]\.
Totul a început s\
prind\ culoare, câm-
pul a înverzit, oamenii
au început s\-[i
cure]e gospod\riile, s\
planteze câte o floare,
un pom...
Pentru c\ tot a venit
vorba de pomi,
sâmb\t\ 9 aprilie
2022, domnului
primar i-a venit bun\
idee: s\ complet\m spa]iul r\mas liber de la
P\durea Para[uti[tilor cu înc\ 1500 de stejari. 

Zis [i f\cut! {i-a anun]at colegii din asocia]ia
de motocicli[ti din care face parte iar ace[tia,
oameni cu inim\ mare, nu au stat pe gânduri,
ba chiar au fost foarte încânta]i, au venit în
num\r mare [i au pus um\rul la treab\.

La ora 10.45 au plecat în coloan\ aproxima-
tiv 100 de motocicli[ti de la Hanul Vl\sia, unde
[i-au dat întâlnire, escorta]i de un echipaj de la
poli]ia na]ional\ [i unul de la poli]ia local\ [i au
venit la Ghimpa]i c\lare pe, “arm\sarii lor put-
ere”.

A fost un moment extraordinar, oamenii
ie[eau în grab\ la poart\ s\ vad\ de unde vine
acest zgomot de motoare.

Ajun[i la destina]ie, motocicli[tii [i-au l\sat
“caii putere” pe paji[tea din fa]a p\durii [i s-au
apucat de treab\, nu înainte de a asculta
indica]iile domnului primar cu privire la modali-
tatea de plantare.

Motocicli[tilor li s-au al\turat câ]iva veterani
para[uti[ti (nelipsi]i de la evenimentele noastre)
[i locuitori ai ora[ului nostru.

Fiecare participant a avut ocazia s\-[i
personalizeze puie]ii de stejar planta]i [i s\
poat\ astfel, când vor avea ocazia [i vor trece
prin zon\, s\ pun\ la r\d\cina lor pu]in\ ap\ [i
chiar, cine [tie, s\ stea cândva la umbra lor.

Dup\ plantarea puie]ilor de stejari am avut
onoarea [i pl\cerea s\-l ascult\m pe unul
dintre veteranii para[uti[ti, care ne-a f\cut o
frumoas\ prezentare a echipamentului de
para[utare [i un scurt istoric despre para[ut\ [i
para[utism.

La final to]i participan]ii au fost recompensa]i
cu câte o por]ie de varz\ cu cârna]i [i gogo[i
calde, f\cute cu pricepere de c\tre buc\t\rese-
le noastre. Se pare c\ şi lui Dumnezeu i-a
pl\cut aceast\ ini]iativ\, pentru c\ a doua zi
ne-a dat [i o ploaie bun\.
{i pentru c\ se apropie Sfânta s\rb\toare a
Învierii Domnului, v\ doresc mult\ s\n\tate,
pace [i bucurie sufleteasc\! La mul]i ani!

Viceprimar,
T\nase Vasile Mugurel
Telefon 0752.110.158

P\durea Para[uti[tilor din
Ghimpa]i, o gur\ de oxigen
pentru localitatea noastr\!

R\c\reanul Sergiu }ecu s-a întors cu dou\ medalii de la Campionatul Na]ional de
Skandenberg-Armwrestling [i Para-Skandenberg-Armwrestling 2022, Locul 1 Right
[i Locul 1 Left.Sâmb\t\, 26 martie, [i duminic\, 27 martie, la Centrul Cultural
Jude]ean, Sala Lumina din Pite[ti , s-a desf\[urat Campionatul Na]ional de
Skandenberg-Armwrestling [i Para-Skandenberg-Armwrestling 2022. La eveniment
au fost peste 200 de sportivi din toat\ ]ara.

De la vis la realitate
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Curiozități medicale!
Știați că?

- Merele, nu cofeina, sunt mai eficiente s\ ne
trezeasc\ diminea]a.

- Treizeci de grame de fistic consumate în fiecare
zi ne feresc de riscul de a ne îmboln\vi de boli
cardiovasculare, sus]in cercet\torii de la
Universitatea de medicin\ din Pennsylvania
(SUA).

- În perioadele de stres intens cel mai sensibil
organ este stomacul, care reactioneaz\ prin infla-
marea mucoasei intestinale.

- Creierul barbatului este diferit de cel al femeii.
De[i în mare parte sem\n\m, procesele de
memorie, unele reac]ii, controlul cerebral al bior-
itmului homronal [i organic precum [i comporta-
mentul sunt diferite.

- Oasele sunt la fel de rezistente ca [i granitul.

- 90% din informa]iile primite de creier provin de
la ochi.

- În 30 de minute corpul uman produce sufi-
cient\ c\ldur\ ca s\ poat\ s\ fiarba aproape doi
litri de ap\.

- Nu po]i str\nuta cu ochii deschi[i.

- Egiptenii au fost primii care au folosit m\suri de
contracep]ie, ^n jurul anului 2000 i.Hr.

- Un b\rbat cu o greutate de aproximativ 80 kg
consum\ ^n jur de 50 de tone de mancare ^n
timpul vie]ii.

- Pl\mânul drept este alimentat mai bine cu aer
decât cel stâng.

- Durata de via]\ a unei papile gustative este de
10 zile.

- Atunci când doi oameni sunt ^ndr\gosti]i,
creierul lor produce feniletilamin\, asociat\ cu
fericirea. Aceea[i substan]\ se reg\se[te [i ^n
ciocolat\.

-Un rid permanent se formeaz\ ^n urma a peste
200 000 de ^ncrunt\ri.

- Atunci când te love[ti ^n cot atingi nervul
cubital, care ^]i d\ o senza]ie de furnicatur\,
urmat\ de o u[oara paralizie.

- Cea mai ^ntâlnit\ form\ de anemie este cea
feripriv\, provocat\ de o caren]\ de fier.

- Dac\ nu urmezi cure de detoxifiere regulate [i
nu te hidratezi corespunz\tor, e posibil s\ suferi
de dureri de cap ([i nu numai).

- Dac\ faci mi[care fizic\ regulat, accelerezi rata
de regenerare a neuronilor.

- Atunci când min]i, pupilele ^[i modific\ dimensi-
unile.

Frizerul ^l ^ntreab\ pe client:
– Cum s\ v\ tund ca s\ fi]i
mul]umit?
– Gratis!

****
Cum se ob]ine lumina cu
ajutorul apei?
Sp\lând geamurile.

****
~n sala de judecat\:
– Inculpat Bul\, recuno[ti c\ ai
furat oile?
– Nu domnule judec\tor, eu
am furat numai una, dar ce s\

fac dac\ dupa ea a venit toat\
turma!?

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

****
Judecatorul catre inculpat:

– Inculpat, e[ti condamnat la
12 ani de ^nchisoare. Vrei s\
mai adaugi ceva?
– Nu domnule, eu a[ vrea s\
mai scad!

****
Bul\, la ora de gramatic\.
Profesorul: - Eu nu am mâncat,
tu nu ai mâncat, el nu a
mâncat, noi nu am mâncat, voi
nu a]i mâncat, ei nu au
mâncat! Repet\ şi tu, Bul\!
- Nu a mâncat nimeni!

Un b\rbat se urc\ într-un autobuz în
fiecare zi pentru a merge la serviciu.

O sta]ie mai târziu, o b\trân\ a urcat în
autobuz [i s-a a[ezat lâng\ fereastr\
...B\trâna a deschis o geant\ [i pe tot
parcursul c\l\toriei, a aruncat ceva pe
fereastr\, f\cea întotdeauna acela[i lucru [i
într-o zi, intrigat, b\rbatul a întrebat-o ce
arunc\.
- Sunt semin]e!...a spus b\trâna.
- Semin]e, semin]e de ce?
- De flori, m\ uit afar\ [i totul este atât de
gol ... A[ vrea s\ pot c\l\tori v\zând flori
pân\ la cap\t, nu ar fi frumos?
- Dar semin]ele cad pe asfalt, sunt zdrobite
de ma[ini, sunt mâncate de p\s\ri...Crezi
c\ semin]ele tale vor germina pe marginea
drumului?
- Cu siguran]\, da. De[i unele sunt pier-
dute, vor ajunge în canale, dar în timp, vor
r\s\ri.
- Dar ca s\ creasc\, au nevoie de ap\ ...
- Fac ce pot. În curând vor veni zilele ploii!
B\trâna a continuat cu munca ei...[i
b\rbatul a coborât din autobuz pentru a
merge la serviciu, crezând c\ b\trâna [i-a
pierdut pu]in min\ile.

Câteva luni mai târziu, mergând la
serviciu, b\rbatul privind pe fereastr\, a
v\zut tot drumul plin de flori...
Tot ce a v\zut a fost un peisaj colorat,
înflorit!

Î[i amintea de b\trân\, dar nu o mai
v\zuse de zile întregi.

L-a întrebat pe [ofer: b\trâna cu
semin]e?

Ei bine, a trecut o lun\ de când a murit.
B\rbatul s-a întors la locul s\u [i a con-

tinuat s\ priveasc\ peisajul. Florile au
r\s\rit, [i-a spus, dar la ce i-a folosit
munca? Ea nu [i-a putut vedea opera.
Deodat\, a auzit râsul unui copil mic.

O fat\ ar\ta emo]ionat\ spre flori ...
Uite, tat\! Uite câte flori!

Nu este necesar s\ explic\m mult sensul
acestei pove[ti!

B\trâna din povestea noastr\ î[i f\cuse
treaba [i a l\sat mo[tenirea tuturor celor
care o puteau primi, tuturor celor care o
puteau contempla [i de a fi mai ferici]i .

Se spune c\ din acel moment, b\rbatul
face c\l\toria de acas\ la munc\ cu o
pung\ de semin]e pe care le arunc\ pe
fereastr\... 

Morala:
Nu înceta s\ semeni lucruri bune, 
mereu se va g\si cineva care î]i     
va culege semin]ele!

S\ mai [i râdem!

Pilde pentru suflet
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145. 17.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(GHIBAN LIZICA) – GHIMPATI, STR. MACESULUI, NR.
286 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
146. 17.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(ENACHE ION) – STANESTI, STR. CONSTANTIN BRAN-
COVEANU, NR. 44 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
147. 17.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (BADICA
IOANA) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARI-
AN - BRANSAMENT GAZE NATURALE
148. 17.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (POTOP
DUMITRU) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR. 17 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
149. 17.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (PLETEA
MARIN) – GHIMPATI, STR. VALEA COLENTINEI, NR.
220 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
150. 17.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (NITA
ION) – MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 140 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
151. 17.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (PLETEA
VASILE) – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARI-
AN, NR. 278 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
152. 19.11.2021 – ZEBEGA ROZICA – RACARI-
DEZMEMBRARE
153. 19.11.2021 – SC DOMENIUL GHICA SRL –
GHERGANI, STR. INDUSTRIILOR, NR. 378 A – CON-
STRUIRE IMPREJMUIRE
154. 22.11.2021 – DUTA FLORIAN – RACARI, STR.
ANA IPATESCU, NR. 69  DESFIINTARE ANEXA
GOSPODAREASCA
155. 22.11.2021 – ASOCIATIA DOMENIUL GHICA
GHERGANI – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 205 –
REABILITARE SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE,
156. 22.11.2021 – UIVARU VALENTIN – COLACU,
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 475 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+POD MANSARDAT
157. 24.11.2021 – ROTARIU MIHAI – RACARI, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU – INFORMARE
158. 25.11.2021 – DINCA FLORENTINA –
MAVRODIN - P.U.Z
159. 25.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (DINU
MARIAN) – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 195 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
160. 25.11.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(VALEANU MARIAN) – RACARI, STR. BOANGA, NR. 3
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
161. 26.11.2021 – CARAVETEANU GHEORGHE –
GHERGANI, STR. ORACA, NR. 113 A – CONSTRUIRE
HALA DEPOZITARE
162. 03.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (CAR-
AVETEANU ADRIAN) – RACARI, STR. IORGU
DUMITRESCU, NR. 133 - BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
163. 03.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(MIRCEA ION) – GHIMPATI, STR. TRIORULUI, NR. 296
- BRANSAMENT GAZE NATURALE
164. 03.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (NICO-
LAE NICULINA) – MAVRODIN, STR. ION LUCA CARA-
GIALE, NR. 215 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
165. 03.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (STOICA
VASILE) – GHIMPATI, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA,
NR. 63 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
166. 03.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (MUS-
TOCEA CONSTANTA) – RACARI, STR. IORGU

DUMITRESCU, NR. 139 - BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
167. 03.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (STAN
ION) – GHIMPATI, STR. VALEA COLENTINEI, NR. 26 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
168. 03.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (FLOREA
LELU) – RACARI, STR. GATERULUI, NR. 10 A -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
169. 06.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (SIPOVI-
CI MIHAIL) – MAVRODIN, STR. BRADULUI, NR. 118 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
170. 07.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (FLORI-
AN EUGENIA) – RACARI, STR. BOANGA, NR. 19 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
171. 07.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (TILICA
VASILE IULIAN) – COLACU, STR. COLENTINEI, NR.
378 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
172. 07.12.2021 – VERMONT GREENHOUSE SRL –
COLACU – CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
173. 07.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA
(ATODIRESEI ELENA) – SABIESTI, STR. BUCEGI, NR.
223 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
174. 08.12.2021 – U.A.T ORAS RACARI – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 2 SI 4 – ALIPIRE
175. 09.12.2021 – UNICORN AGRO SRL – RACARI
– INFORMARE
176. 09.12.2021 – CRISTEA ALEXANDRU – RACARI,
STR. IORGU DUMITRESCU, NR. 135 D – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+1E
177. 10.12.2021 – DS SELF WASH 1992 SRL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 69 – CONSTRUIRE
SPALATORIE AUTO
178. 10.12.2021 – U.A.T. ORAS RACARI – RACARI –
AMENAJARE TEREN SPORT, LOC DE JOACA, ALEI,
TROTUARE, PARCURI, SI SPATII VERZI IN ORASUL
RACARI
179. 10.12.2021 – U.A.T. ORAS RACARI – RACARI –
AMENAJAREA PARCULUI ORASENESC RACARI
180. 10.12.2021 – IVANCIU GABRIELA – RACARI,
STR. ALEEA GAROAFELOR, NR. 5 – DESFIINTARE
ANEXE GOSPODARESTI
181. 13.12.2021 - SC ENGIE ROMANIA SA (IANCU
MIHAELA) – GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 220 -
BRANSAMENT GAZE NATURALE
182. 20.12.2021 – DINCA FLORENTINA –
MAVRODIN – P.U.Z INTRODUCERE IN INTRAVILAN PT
CONSTRUIRE HALA
183. 21.12.2021 – DRAGOI ALEXANDRU – COLACU,
STR. BUJORULUI, NR. 449 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
1. 06.01.2022 – CONSTANTIN GEORGIAN -  GHIM-
PATI, STR. PREOT STOICESCU VASILE, NR. 13  -
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI IMPREJMUIRE
2. 06.01.2022 - SC ENGIE ROMANIA SA PT TANASE
ALIN GEORGIAN – RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR.
138 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
3. 07.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT VASILE
TRAIAN – GHERGANI, STR. UNIRII, NR. 280 A –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
4. 07.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT CHIS-
COP MARIUS IULIAN – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU
PETRE MARIAN, NR. 238 – BRANSAMENT GAZE NAT-
URALE
5. 07.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT IOR-
DACHE VASILICA – COLACU, STR. BISERICII, NR. 82
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
6. 10.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT DOBRE
STEFAN – MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 148 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
7. 10.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT GAVRI-
LA MARIAN – GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 122
A – BRANSAMENT GAZE NATURALE
8. 10.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT LEM-
NARU DUMITRU – GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR.

137 - BRANSAMENT GAZE NATURALE
9. 10.01.2022 – ADAM GHEORGHE – RACARI, STR.
ARTARULUI, NR. 2 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELEC-
TRICA LOCUINTA
10. 11.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT PETRE
ELENA – GHERGANI, STR. DIGULUI, NR. 263 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
11. 12.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT RAD-
UCANU LUCIAN MARIUS – MAVRODIN, STR. SALCA-
MULUI, NR. 88 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
12. 13.01.2022 – ION MIHAELA SI ION MIHAI –
RACARI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 38 –
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
13. 13.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT STE-
FAN DUMITRU – COLACU, STR. HELESTEULUI, NR.
230 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
14. 13.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
TRANDAFIR ZAMFIRA – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU
PETRE MARIAN, NR. 237 – BRANSAMENT GAZE NAT-
URALE
15. 13.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
VASILESCU FANICA – SABIESTI, STR. BRADULUI, NR.
139 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
16. 13.01.2022 – FOLEA MARIAN SI FOLEA
MADALINA – RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 21 –
CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
17. 13.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
NAVARGEAC PETRE – COLACU, STR. BISERICII, NR.
86 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
18. 14.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT NICO-
LESCU VALENTIN RADUCU – RACARI, STR. CUZA
VODA, NR. 13 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
19. 14.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
NEDEA IOANA AURELIA – GHERGANI, STR. ION
GHICA, NR. 156 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
20. 14.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
MIHALCEA MARIAN – SABIESTI, STR. CARAIMAN,
NR. 104 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
21. 14.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
MINZU MARIA – RACARI, STR. BOANGA, NR. 32 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
22. 17.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
MANEA VASILE – COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 390
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
23. 17.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT NITA
CRISTINEL – SABIESTI, STR, BRADULUI, NR. 158 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
24. 18.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
BRABU MIRCEA – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 326 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
25. 19.01.2022 – SERBAN ION – GHIMPATI, STR.
A.I. CUZA, NR. 60 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
26. 19.01.2022 – STOICA DUMITRA – GHIMPATI,
STR. DAMAROAIA, NR. 125 – CONSTRUIRE LOCUIN-
TA P+M
27. 19.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT
IVANOIU ONITA NICOLETA – GHIMPATI, STR.
DAMAROAIA, NR. 105 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
28. 19.01.2022 – SC ENGIE ROMANIA SA PT STE-
FAN MIRCEA – RACARI, STR. IORGU DUMITRESCU,
NR. 73 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
29. 20.01.2022 – SANISLAV ALEXANDRU – RACARI,
STR. ILFOVAT, NR. 5 – CONSTRUIRE ANEXA GOSPO-
DAREASCA

30. 20.01.2022 – FRATEA NICOLAE – GHERGANI,
STR. GARII, NR. 368 – CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
SI GARAJ
31. 20.01.2022 – STEFAN MIHAELA – MAVRODIN,
STR. I.L. CARAGIALE, NR. 197 B – VANZARE

Inginer Sonia Pârc\labu

Lista certificatelor de
urbanism
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32. 21.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT ALDA CONSTANTA – GHIM-
PATI, STR. VALEA COLENTINEI, NR. 35
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
33. 1.01.2022 – DOROBANTU CAR-
MEN, DOROBANTU ADRIAN,
DOROBANTU CORNEL, IRIMIA GEOR-
GIANA, DOROBANTU CRISTINEL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 200
– DEZMEMBRARE
34. 21.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT BALAN MARIA – COLACU,
STR. LIBERTATII, NR. 386 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
35. 21.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT IONITA PETRICA – COLACU,
STR. BUJORULUI, NR. 442 A –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
36. 21.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT DRAGOMIR IOANA –
STANESTI, STR. CONSTANTIN BRAN-
COVEANU, NR. 92 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
37. 21.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT MOCANU PUIU – GHIMPATI,
STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN, NR.
332 – BRANSAMENT GAZE NATURALE
38. 21.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT GHEORGHICEANU GHEO-
RGHE – GHIMPATI, STR. SLT. BARBU
PETRE MARIAN, NR. 236 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
39. 21.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT TUDOR ION – MAVRODIN,
STR. SCOLII, NR. 277 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
40. 21.01.2022 – SERBIA PHOTO-
VOLT SRL – MAVRODIN, T. 30/4, P. 92,
93,94,95 – ALIPIRE
41. 27.01.2022 – DINU MARIAN –
COLACU, STR. TINERETULUI, NR. 45 –
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
42. 27.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT LUCA GHEORGHITA – GHER-
GANI, STR. ION GHICA, NR. 155 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
43. 28.01.2022 – DINU DUMITRU –
GHIMPATI, STR. EROILOR, NR. 171 –
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI
ANEXA GOSPODAREASCA
44. 28.01.2022 – SANDU ANISOARA
GABRIELA – STANESTI, STR. CON-
STANTIN BRANCOVEANU, NR. 108 –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
45. 31.01.2022 – NICULAE VICTORIA
– GHIMPATI, STR. VALEA COLENTINEI,
NR. 42 – CONSTRUIRE ANEXA GOSPO-
DAREASCA
46. 31.01.2022 – BARBU FLOREA –
MAVRODIN, STR. SCOLII, NR. 234 A –
INFORMARE
47. 31.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT GANEA STELIAN – GHIM-
PATI, STR. DAMAROAIA, NR. 123 A –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
48. 31.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT FOLETANU MIRELA – GHIM-
PATI, STR. AVIATOR STOICESCU TITI,
NR. 181 – BRANSAMENT GAZE NATU-
RALE
49. 31.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT ALBU TUDOR – SABIESTI,
STR. BUCEGI, NR. 194 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
50. 31.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT ARHIRE IOANA – COLACU,
STR. STEFAN CEL MARE, NR. 486 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
51. 31.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT DUMITRU PETRUTA – SABI-
ESTI, STR. BUCEGI, NR. 123 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
52. 31.01.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT ALIONTE AURICA – RACARI,

STR. ANA IPATESCU, NR. 102 A –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
53. 02.02.2022 – PLETEA MIHAIL –
GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 229 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
54. 02.02.2022 – DAN GHEORGHE –
MAVRODIN, STR. FAGULUI, NR. 70 A –
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
LOCUINTA
55. 02.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT BIVOLARU VASILE –
MAVRODIN, STR. PINULUI, NR. 39 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
56. 02.02.2022 – APOSTOLACHE
DAVID – GHIMPATI, STR. LIPANENI,
NR. 390 – VANZARE
57. 03.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT BALAN AURELIA – RACARI,
STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 53 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
58. 03.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT GHITA ILEANA – SABIESTI,
STR. BUCEGI, NR. 55 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
59. 03.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT NICULAE MIHAELA –
RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 11 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
60. 03.02.2022 – NOVO SELL SRL –
GHERGANI - ALIMENTARE CU
ENEREGIE ELECTRICA 
61. 03.02.2022 – NOVO SELL SRL –
GHERGANI – INSTALATIE ELECTRICA
DE UTILIZARE ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA
62. 62/03.02.2022 – MIHALACHE
CRISTINA SI MIHALACHE PETRE –
GHERGANI, STR. ION GHICA, NR. 164
– CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
63. 63/03.02.2022 – DUMITRU
MARIAN, UNGUREANU NINA FLO-
RENTINA SI DUMITRU IOANA – GHIM-
PATI, STR. SLT. BARBU PETRE MARIAN,
NR. 22 – CONSTRUIRE ANEXA GOSPO-
DAREASCA
64. 09.02.2022 – DINCA VASILE –
COLACU, STR. IOANA IVAN, NR. 48 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
65. 10.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT NEDEA ALEXANDRU –
MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 162
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
66. 10.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT LACHE CONSTANTIN – STR.
ANA IPATESCU, NR. 175 A – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE
67. 10.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT TATULESCU CARMEN –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 175
– BRANSAMENT GAZE NATURALE
68. 14.02.2022 – SC MEGA CON-
STRUCT METAL SRL – GHEREGANI,
STR. ION GHICA, NR. 240 A –
DEMONTARE SI REAMPLASARE SHOW-
ROOM
69. 16.02.2022 – IVAN IONELA SI
IVAN VALENTIN – GHIMPATI, STR. SLT.
BARBU PETRE MARIAN, NR, 370 –
CONSTUIRE LOCUINTA P+M SI IMPRE-
JMUIRE
70. 17.02.2022 – DINU ANA MARIA
GABRIELA – GHERGANI, STR. ION
GHICA, NR. 199 – DESFIINTARE
LOCUINTA PARTER
71. 17.02.2022 – DRAGOI VALERICA
LAURA – RACARI, STR. TRANDAFIR-
ILOR, NR. 2 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA
72. 24.02.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT CHIRITA IULIAN – COLACU,
STR. BISERICII, NR. 149 – BRANSA-
MENT GAZE NATURALE.
73. 25.02.2022 – TOMA CATALIN
CONSTANTIN – RACARI, STR.

MOSTENI, NR. 8 – CONSTRUIRE
LOCUINTA P+M
74. 25.02.2022 – MOCANU
CRISTINEL – GHIMPATI, STR. SLT.
BARBU PETRE MARIAN, NR. 268 –
DESFIINTARE LOCUINTA PARTER SI
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER SI
IMPREJMUIRE
75. 28.02.2022 – DRAGOI NICOLAE –
COLACU, STR. LIBERTATII, NR. 18-19
– DEZMEMBRAEE
76. 28.02.2022 – ROSCA DANIEL SI
ROSCA MARIANA – GHERGANI, STR.
UNIRII, NR. 305 A – INFORMARE
77. 02.03.2022 – PLETEA AUREL –
GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 261 – DESFIINTARE
LOCUINTA PARTER SI CONSTRUIRE
LOCUINTA PARTER
78. 02.03.2022 – STEFAN CRISTEA
DANIEL NICOLAE – RACARI, STR. ANA
IPATESCU, NR. 102 – ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA ANEXA GOSPO-
DAREASCA
79. 02.03.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT LOGOFATU DORINEL –
RACARI, STR. ANA IPATESCU, NR. 98 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
80. 03.03.2022 – IVAN VASILICA SI
ALBU STEFANIA – STANESTI, STR.
CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR. 57
– DEZMEMBRARE
81. 03.03.2022 – VASILE DUMITRU
EDUARD – GHIMPATI, STR. PREOT
VASILE STOICESCU, NR. 22 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
82. 04.03.2022 – ONACRI SRL –
MAVRODIN, STR. DJ 711 A – VANZARE
83. 04.03.2022 – NINBOG SRL -
MAVRODIN, STR. DJ 711 A – VANZARE
84. 04.03.2022 – NINBOG SRLM -
MAVRODIN, STR. DJ 711 A – VANZARE
85. 09.03.2022 – ENERGY INOVATIVE
SOLUTIONS – RACARI, T. 48, P. 423,
423/1 – ALIPIRE
86. 14.03.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT MIRCEA ALEXANDRU –
GHIMPATI, STR. SLT. BARBU PETRE
MARIAN, NR. 283 A – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
87. 14.03.2022 – U.A.T. ORAS
RACARI – RACARI – CONSTRUIRE POD
PESTE RAUL ILFOVAT, ORAS RACARI,
JUDET DAMBOVITA
88. 14.03.2022 - U.A.T. ORAS
RACARI – RACARI – CONSTRUIRE SI
EXTINDERE CENTRU PENTRU PER-
SOANE VARTSNICE GHERGANI
89. 16.03.2022 – TRONARU MARI-
ANA – SABIESTI, BUCEGI, NR. 2 –
VANZARE
90. 21.03.2022 – TUDORACHE
GABRIEL – COLACU, STR. IOANA IVAN,
NR. 22 – CONSTREUIRE LOCUINTA
PARTER
91. 21.03.2022 – GRIGORESCU ECA-
TERINA PROFIRA – RACARI, STR.
BOANGA, NR. 33 – DESFIINTARE
LOCUINTA PARTER+ANEXA
92. 22.03.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT VASILE RODIAN –
MAVRODIN, STR. FAGULUI, NR. 46 –
BRANSAMENT GAZE NATURALE
93. 22.03.2022 – SC ENGIE ROMA-
NIA SA PT LORENT MARIUS – RACARI,
STR. ILFOVAT, NR. 12 – BRANSAMENT
GAZE NATURALE
94. 28.03.2022 – BERIANU LUMINITA
– RACARI, STR. REPUBLICII, NR. 2 –
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA

Lista autorizatiilor
de construire
1. 04.01.2022 – DEER S.A. SUCUR-
SALA TARGOVISTE –INST. CONSUM.
AIMENTAT DIN PT 6156, 6061, 6060,
6129, 6222, 6062
2. 06.01.2022 – BORCAN MARIA –
GHIMPATI, STR. PARLEMENTULUI, NR.
159 – DESFIINTARE LOCUINTA PARTER
3. 11.01.2022 – MATEI MARIAN SI
MATEI CRISTINA – COLACU, STR. STE-
FAN CEL MARE, NR. 476 - DESFI-
INTARE LOCUINTA PARTER
4. 11.01.2022 – CRISTOIU ROMICA –
COLACU, STR.  ISLAZULUI, NR 18 –
CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA
5. 19.01.2022 – NITA ION –
MAVRODIN, STR. ILFOVULUI, NR. 140-
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
6. 20.01.2022 – DEER S.A. SUCUR-
SALA TARGOVISTE PT U.A.T. ORAS
RACARI – GHERGANI, STR. NUCILOR,
NR. 3 – REAMPLASARE INSTALATIE
7. 20.01.2022 – APREUTESEI TUDOR
– RACARI, STR. MOSTENI, NR. 2 –
CONSTRUIRE VESTIBUL, ACOPERIRE
TERASA
8. 26.01.2022 – SERBAN ION –
GHIMPATI, STR. A. I. CUZA, NR. 60 –
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
9. 27.01.2022 – STOICA DUMITRA –
GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 125
– CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
10. 09.02.2022 – NEAGU GELU MAR-
IAN SI DOBROTA ELENA – COLACU,
STR. FANTANII, NR. 419 – CONSTRU-
IRE LOCUINTA P+M
11. 16.02.2022 – NOVO SELL –
GHERGANI, STR. DJ 711 A, T. 61/6, P.
25 – EXTINDERE HALA PRODUCTIE
12. 23.02.2022 – MEGA CONSTRUCT
METAL – GHERGANI, STR. ION GHICA,
NR. 240 A – DEMONTARE SI REAM-
PLASARE SHOWROOM
13. 24.02.2022 – BUSUIOC DRAGOS
– COLACU, STR. IOANA IVAN, NR. 31 –
CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER
14. 02.03.2022 – DUMITRU MARIAN,
UNGUREANU NINA FLORENTINA,
DUMITRU IOANA – GHIMPATI, STR. SLT.
B.P. MARIAN, NR. 22 – CONTRUIRE
ANEXA GOSPODAREASCA
15. 14.03.2022 – PANDELE VALENTIN
SI PANDELE MIHAELA CLAUDIA –
RACARI, STR. 8 MARTIE, NR. 1 – CON-
STRUIRE LOCUINTA P+M
16. 21.03.2022 – ALECU ION –
MAVRODIN, STR. I.L. CARAGIALE, NR.
314 – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
17. 28.03.2022 – DOMENIUL GHICA
– GHERGANI, STR. INDUSTRIILOR, NR.
378 A – CONSTRUIRE IMPREJMUIRE
18. 28.03.2022 – TUDORACHE
GABRIEL – COLACU, STR. IOANA IVAN,
NR. 22 – CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER
19. 30.03.2022 – GRIGORESCU ECA-
TERINA SI GRIGORESCU ALEXANDRU –
RACARI, STR. BOANGA, NR. 33 – DES-
FIINTARE LOCUINTA PARTER SI ANEXA
20. 31.03.2022 – CARP MARIOARA –
COLACU, STR. BUJORULUI, NR. 446 –
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M
21. 05.04.2022 – PLETEA AUREL –
GHIMPATI, STR. SLT. B.P. MARIAN, NR.
261 – DESFIINTARE LOCUINTA PARTER
SI CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER 
22. 06.04.2022 – NICULAE VICTORIA
– GHIMPATI, STR. DAMAROAIA, NR. 42
– CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAR-
EASCA
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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

TUDOR SOFIA-ANASTASIA
15.02.2022

DICU PATRICK-MATHIAS-ANDREI
15.02.2022

POPA NICOLAS-STEFAN
25.01.2022

PORTARIU LUCA
16.03.2022

SAFTA RARES-MIHAI
27.03.2022

IRIMIA COZMIN-RAFAEL
22.03.2022

MANEA GRECEANU- EVA
18.01.2022

NA{TERI

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

ÎN ATEN}IA
CET|}ENILOR CARE
SE ADRESEAZ| SER-
VICIULUI PUBLIC
COMUNITAR DE EVI-
DEN}| A PER-
SOANELOR.
Cererile pentru eliberarea actelor de
identitate se depun personal, iar
c\r]ile de identitate se elibereaz\ titu-
larilor. In situa]ia în care solicitantul
nu se afl\ în ]ar\, mandatarul va
prezenta o procur\ special\ pe care
se afl\ aplicat\ fotografia titularului,
autentificat\ de misiunea diplomatic\
sau oficiul consular de carier\ al
României din statul în care se afl\
solicitantul. În cuprinsul procurii este
necesar s\ se reg\seasc\ referirea
expres\ la obiectul mandatului.
Cet\]enii români afla]i în str\in\tate
pot depune cererea  pentru eliberarea
primului act de identitate împreun\ cu
documentele 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, necesare eliber\rii actului
de identitate, se prezint\ în original şi
copie.

ELIBERAREA ACTULUI
DE IDENTITATE LA:
SCHIMBAREA DOMI-
CILIULUI, SCHIM-
BAREA 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 ire-
vocabil\, dup\ caz, original şi copie;
- certificatul de deces al so]ului/so]iei
decedat/decedate, în cazul so]ului
supravie]uitor, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor
cu vârsta mai mic\ de 14 ani, original
şi copie;
- documentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu,  original şi copie;
- chitan]a reprezentând contraval-
oarea c\r]ii de identitate;

Dac\ solicitantul nu este proprietarul
imobilului, este necesar\ declara]ia
scris\ a g\zduitorului, aceasta se con-
semneaz\ pe cererea pentru eliber-
area 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]istului de la postul de
poli]ie, pentru mediu rural.

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

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

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

ANUN}!

- TANASESCU FLORIAN-MIHAI  cu FLORENTINA- GABRIELA
- DUTA MARIUS cu OBREJAN FLORINA
- GHITA GHEORGHE cu LIONTESCU VIOLETA

R|CARI
- PREDA ELENA             - 92 ANI
- SOLOIU ELENA            - 59 ANI
- UDREA ADRIAN           - 54 ANI
- ANASON VANGHELE     - 87 ANI
- TRANDAFIR GHEORGHE- 76 ANI
- RADOVANOVICI VALERIE- 92 ANI

COLACU
- MINCU NICULINA          - 92 ANI 

ST|NE{TI
- POPA ILINCA                - 89 ANI

GHIMPA}I 
- UNGUREANU VASILE      - 87 ANI

GHERGANI
- POPA PETRE                    - 83 ANI
- IONESCU MARIN-MARCEL  - 62 ANI
- NICULAE ELENA               - 93 ANI

MAVRODIN
- ALECU VASILE                  - 66 ANI

Centrul Reziden]ial pentru Persoane
Vârstnice 
(BUTIMANU)
- CONSTANTIN ANA             - 80 ANI

(POIANA)
- PREDA IOANA                  - 88 ANI

Din registrele st\rii
civile!

Ziarul _Ziarul Primariei Orasului Racari.qxd  14.04.2022  8:07  Page 15



16 nr. 90, 2022

Colectivul redac]ional:

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

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

Prof. Alionte Aurica
Pr. {tefan Vlada, colaborator

Procesare - Tehnoredactare
Ruben Dumitru, IT

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

Tel: 0245/658.611 
Fax: 0245/658.070 

E-mail:
contact@primariaracari.ro

Publica]ia  poate fi citit\ 
[i pe portalul 

Prim\riei ora[ului R\cari: 
www.primariaracari.ro

ISSN: 1844-7678

Isaia 53. 1-11

Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut
bra]ul Domnului?

El a crescut înaintea Lui ca o odrasl\ slab\, ca un L\star
care iese dintr-un p\mânt uscat. N-avea nici frumuse]e,
nici str\lucire ca s\ ne atrag\ privirile şi înf\]işarea Lui n-
avea nimic care s\ ne plac\.

Dispre]uit şi p\r\sit de oameni, om al durerii şi obişnuit
cu suferin]a, era aşa de dispre]uit, c\ î]i întorceai fa]a de
la El, şi noi nu L-am b\gat în seam\.

Totuşi El suferin]ele noastre le-a purtat şi durerile noastre
le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut c\ este pedepsit,
lovit de Dumnezeu şi smerit.

Dar El era str\puns pentru p\catele noastre, zdrobit pen-
tru f\r\delegile noastre. Pedeapsa care ne d\ pacea a
c\zut peste El, şi prin r\nile Lui suntem t\m\dui]i.

Noi r\t\ceam cu to]ii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de dru-
mul lui, dar Domnul a f\cut s\ cad\ asupra Lui
nelegiuirea noastr\, a tuturor.

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca
un miel pe care-l duci la m\cel\rie şi ca o oaie mut\
înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

El a fost luat prin ap\sare şi judecat\, dar cine din cei de
pe vremea Lui a crezut c\ El fusese şters de pe p\mântul
celor vii şi lovit de moarte pentru p\catele poporului
meu?

Groapa Lui a fost pus\ între cei r\i, şi mormântul Lui, la
un loc cu cel bogat, m\car c\ nu s\vârşise nicio
nelegiuire şi nu se g\sise niciun vicleşug în gura Lui.

Domnul a g\sit cu cale s\-L zdrobeasc\ prin suferin]\…
Dar, dup\ ce Îşi va da via]a ca jertf\ pentru p\cat, va
vedea o s\mân]\ de urmaşi, va tr\i multe zile şi lucrarea
Domnului va prop\şi în mâinile Lui.

„Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin
cunoştin]a Lui, Robul Meu cel neprih\nit va pune pe
mul\i oameni într-o stare dup\ voia lui Dumnezeu şi va
lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

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

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

Domnule P r i m a r

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