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Sărbătoarea comunei Olari În cuvinte și imagini
Avem o comunitate loca-

lă care mereu a arătat că știe 
să trăiască frumos! Știe să se 
bucure de � ecare eveniment 
deosebit, îmbinând armonios 
munca de zi cu zi cu momen-
tele de sărbătoare autentice. 
A ști trăi frumos este în ziua 
de azi un lucru tot mai greu 
de găsit, este un mod în care 
înaintașii trăiau și priveau 
viața, știind să se gospodăreas-
că de așa manieră încât � ecare 
minut al vieții era privit cu bu-
curie, atât munca, cât și zilele 
de sărbătoare.

Comuna noastră rămâne as-

tăzi un astfel de reper: trăiește 
frumos! Gândiți-vă bine la 
această expresie, căci este de 
mare însemnătate pentru � -
ecare: modul cum privești 
viața- a trăi frumos înseamnă 
a te bucura de viață!

Vă aducem în fața ochilor „ 
Zilele comunei Olari” - o săr-
bătoare importantă pentru 
comuna noastră, o sărbătoare 
prin care toți cei veniți pe me-
leagurile noastre au putut ve-
dea și simți ce înseamnă să știi 
a trăi frumos! >>> pag.2

„Balul Strugurilor ”de la Olari
Al doilea evenimet de marcă la 

care facem referire în acest prim 
număr al publicației locale este 
Balul Strugurilor, care a fost or-
ganizat la Olari.

Practic, putem vorbi de o săr-
bătoare autentică,  o tradiție ca-
re dăinuie și astăzi și care a fost 
organizată  după obiceiurile stră-
vechi, când pe străzi mergeau 
chemătorii care anunțau oamenii 
să vină și să se bucure împreună, 
de so seară a distracției! 

Așa a și fost la Olari, unde che-
mătorii, îmbrăcați în frumoasele 
costume populare,  s-au adunat 
pentru a merge prin localitate și 
a vesti sărbătoarea-„Balul Stru-
gurilor”!

Totul s-a petrecut sâmbătă 2 
septembrie. >>> pag.4
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Sărbătoarea din Olari 
s-a întins pe parcursul a trei zile, vi-
neri-sâmbătă- duminică. Trei zile 
pregătite anume pentru ca întreaga 
comună să îmbrace haine de sărbă-
toare. 

Vineri, în cadrul zilelor de sărbătoa-
re, la terenul de fotbal a avut loc un 
campionat de fotbal, cu participarea 
unor echipe din comună.

Fiecare meci a fost aprig disputat, 
spre deliciul publicului prezent, care 
a putut astfel urmări o competiție fru-
moasă și plină de sportivitate.

 Nu vă dăm clasamentul � nal, � indcă 

noi considerăm că cel mai important 
lucru este participarea în competiție, 
motiv pentru care felicităm echipe-
le care s-au înscris în competiție, do-
rindu-ne ca la anul să vedem tot mai 
mulți tineri că vin și participă la acest 
campionat, tradiție dea cum încolo 
pentru sărbătoarea localității Olari.

Nu au lipsit nici galeriile, care și-au 
încurajat favoriții, ceea ce a făcut să 
vedem multă pasiune la � ecare parti-
dă jucată.

A fost frumos, după cum  se vede și 
din imaginile surprinse la fața locu-
lui.

Sărbătoarea comunei Olari În cuvinte și imagini
>>> pag. 1

Programul artistic pregătit pen-
tru ziua de sâmbătă a început de pe 
la amiază, prin organizarea paradei 
portului popular. Totul s-a petrecut 
pe traseul de la scenă către Biseri-
ca Ortodoxă. Momentul deplasării 
alaiului la Biserică a fost unul plin 
de emoție și frumusețe, oaspeții și 
o� cialitățile, în frunte cu prima-
rul Răuț Petru și viceprimarul Mod 
Ladislau, alături de ansamblurile par-
ticipante, invitând practic cetățenii la 
sărbătoare. Totul, pe muzica tarafului!

A fost un moment frumos, care a 

continuat prin o� cierea unei slujbe 
religioase, preotul paroh rugându-
se pentru  binecuvântarea comunei. 
Atmosfera din biserică a fost una 
deosebută, așa cum șade bine într-o 
astfel de zi, biserica constituind un 
reper fundamental al vieții creștine. 
Preotul paroh a săvârșit Sfânta Slujbă 
într-o ambianță pătrunsă de har, într-
o ambianță plină de evlavie și liniște 
su� etească. Ca orice buni creștini, cu 
frică față de Dumnezeu, nu se putea 
începe sărbătoarea fără binecuvân-
tare! >>> pag. 3
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Nici cei mici nu au fost uitați, 
anume pentru ei � ind aduse o 
mulțime de jocuri, cel mai cău-
tat � ind toboganul gon� abil, care 
efectiv a fost luat cu asalt de copiii 
dornici de a se juca.

Putem spune că toată lumea s-a 
simțit bine, peste tot putând vedea 
oameni veseli, bucuroși de a patre-
ce la sărbătoarea comunei noastre. 

Sărbătoarea, în ansamblul ei, a 
fost bine organizată, cu un specta-
col folcloric pregătit pentru toate 
gusturile.

Spectacolul artistic programat în 
ziua de sâmbătă a început la ora 16:30, când  scena 
a început să vuiască în ritmul muzicii populare, 
primii care au urcat pe scenă � ind reprezentanții 
comunei noastre, respectiv ansamblul de dansuri 
„Spicul”-grupa mică, care și-a prezentat progra-
mul artistic sub stricta supraveghere a instruc-
torului și în aplauzele publicului. În ciuda vre-
mii caniculare, scaunele anume pregătite pentru 
spectatori au fost luate cu asalt de cei care au dorit 
să asiste la spectacol. Un spectacol care a adus la 
Olari frumusețea cântecului și jocului popular, un 
spectacol al tradițiilor, desfășurat sub forma unui 

concurs județean de folclor.
Chiar dacă noi punem accentul pe ansamblul 

popular al comunei noastre, trebuie adus amin-
te că au fost prezente o serie de formații și trupe 
din județ și nu numai, acești invitați reușind să 
desfășoare în fața publicului un spectacol artistic 
de excepție, � ind aplaudați fără încetare. 

Putem spun că acest concurs organizat sâmbătă 
la Olari, a fost unul al folclorului autentic juriul 
având sarcină di� cilă în a stabili câștigătorii. Pe 
noi nu ne-a interesat însă acest lucru, ci faptul că 
am avut parte la Olari de spectacole deosebite, pli-
ne de farmec și autenticitate.

>>> pag. 2

>>> pag. 6
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Chemarea la sărbă-
toare nu s-a făcut oricum, ci în alai, în 
port popular și în acompaniamentul 
muzicii formației! 

Au fost momente deosebite, când pe 
străzile din Olari și-au făcut apariția co-
piii și tinerii îmbrăcați în tradiționalele 
costume populare. O imagine de neui-

tat, o imagine speci� că sărbătorii.
 A avut loc o adevărată paradă a poru-

lui popular, după dansul de deschidere 
din fața bisericii, toată lumea deplasân-
du-se spre căminul cultural în frumo-
sul port popular, prevestind astfel ma-
rea sărbătoare ce urma să aibă loc.

>>> pag. 1

„Balul Strugurilor ”de la Olari

Căminul Cultural a fost împodobit festiv, cu strugurii atârnând pe 
tavan, exact așa cum șade bine acestui eveniment tradițional. S-a dan-
sat, s-a cântat, toată lumea s-a simțit bine.

A fost o atmosferă de sărbătoare, � ind organizată și o tombolă la 
care a participat toată lumea prezentă.

Totul s-a desfășurat într-o atmosferă a prieteniei, prin acest bal 
marcându-se practic începutul toamnei și al recoltelor bogate.

Nu mai stăm să scriem rânduri, 
pe considerentul că o imagine 
face cât 1000 de cuvinte! Avem 
prea puțin spațiu în ziar pentru a 
putea descrie cum se cuvine � ec-
are eveniment, motiv pentru care 
preferăm să vă aducem în fața 

ochilor cât mai multe ipostaze de 
la aceste sărbători ale comunei, 
anume pentru a vă aduce bucu-
rie în su� et. Sperăm ca aceste 
momente să � e pe placul tuturor, 
urmând a ne reântâlni la anul, la 
un alt „Bal al Strugurilor”
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Investirea în funcția de primar al 
comunei a însemnat și înseamnă și 
azi o mare responsabilitate față de 
concetățenii mei din Olari și Sintea 
Mică. Ei m-au ales, cu gândul de a reali-
za o schimbare pozitivă în comună, acor-
dându-mi încrederea pentru ca eu, din 
postura de primar, împreună cu echipa 
cu care am pornit la drum să acționăm 
pentru binele comunei și implicit al 
cetățenilor. Ne-am luat foarte în serios 
această responsabilitate, și cred că am 
și arătat prin întreaga noastră activita-
te că există o transparență totală în ac-
tul administrativ, că Primăria este des-
chisă pentru orice cetățean și modul de 
administrare al comunei este unul des-
chis, care vine în întâmpinarea rezolvă-
rii problemelor cu care se confruntă co-
munitatea noastră locală. 
Pe parcursul acestei perioade de la 

preluarea mandatului meu, pot spune, 
privind în urmă, că am reușit să echi-
librăm administrarea comunei sub for-
ma raportului dintre venituri și plăți, să 
scoatem comuna din insolvență și să 
facem și câțiva pași importanți pentru 
implementarea unor proiecte necesare 
și utile comunității noastre locale.
Este foarte importantă această preci-

zare deoarece când am fost investit în 
funcția de primar, am gândit un plan 
pe termen scurt, mediu și lun, al prin-
cipalelor lucruri care ar trebui realiza-
te în comună. 
În această periodă, prioritar a fost să 

văd realizată echilibrarea bugetului de 
venituri-cheltuieli, prin plata arierate-
lor existente (datoriile cu care am pre-
luat primăria), scoaterea din insolvență 
a comunei( am avut conturile bloca-
te datorită datoriilor la lucrări existente 
la preluarea mandatului)  și  asigurarea 
desfășurării în bune condiții a actului 
administrativ. Am reușit să trecem cu 
bine peste toate aceste probleme cu care 
ne-am confruntat, comuna nu mai are 
conturile blocate și pot să spun că acum 
mergem pe drumul cel bun, căutând cele 
mai bune soluții pentru punerea în prac-
tică a unor proiecte și măsuri corecte de 
modernizare a comunei noastre.

 Toate acestea se pot face doar în 
liniște, pace și unitate administrativă. 
În acest sens, pot spune că am alături 

de mine, la Primărie, pe lângă vice-
primarul Mod Ladislau și aparatul ad-
ministrativ, un Consiliu Local care în 
mare majoritate a înțeles că binele co-
munei înseamnă a munci pentru inte-
resul comunității locale, ceea ce este 
de bun augur și cum de altfel este și 
normal să � e. 

Îmi doresc o colaborare cât mai bună 
cu toată lumea, pe principii de norma-
litate și respect reciproc, considerând 
că � ecare trebuie să-și îndeplineas-
că conștiincios sarcinile de serviciu, iar 
dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu 
pot exista divergențe și vom  avea și re-
zultate în munca noastră administrativă.

 Cu toții ne dorim să vedem cum co-
muna Olari progresează, cu toții avem 
acest scop și împreună trebuie să � m 
organizați ca o echipă: primar-vicepri-
mar-Consiliul Local- aparat adminis-
trativ Primărie, lăsând orgoliile și in-
teresele politice deoparte și gândind 
pozitiv pentru comuna Olari. 

Acesta este modul meu de a privi lu-
crurile și astfel doresc să administrăm 
comuna. Chiar mă bucură faptul că 
există înțelegere în Consiliul Local, și 
muțumesc consilierilor locali care au 
lăsat deoparte preocupările politice 
și mă sprijină în exercitarea adminis-
trării comunei, pentru a putea avea o 
evoluție corectă și bene� că pentru co-
munitatea noastră locală

Revenind la modul cum privesc ad-
ministrarea comunei, una dintre pri-
oritățile  mele a fost și este  implemen-
tarea în comună a unei strategii de 
dezvoltare locală coerente, bazată pe o 
structurare corectă a bugetului local, 
precum și pe obținerea unor fonduri 
suplimentare de investiții, prin proiecte 
europene, prin atragerea unor sume de 
la Consiliul Județean sau prin progra-
me guvernamentale. Progresul comu-
nei noastre se poate realiza doar prin 
combinarea celor trei surse de venituri 
la care am făcut referire în paragraful 
anterior: buget local, fonduri europene, 
programe de � nanțare prin Consiliul 
Județean și programe guvernamentale. 

Pot să vă spun, că în această perioa-
dă de când sunt primar, că nu s-a ratat 
nici o ocazie pentru întocmirea și de-
punerea documentațiilor necesare pen-
tru o serie de proiecte în vederea rea-
lizării de investiții oportune și de real 
interes pentru comună și comunitatea 
noastră locală, lucru pe care îl vom ur-
mări spre realizare și pe viitor.

Pentru noi, ca și comună, este impor-
tant să avem la dispoziție cât mai multe 
resurse � nanciare pentru a putea imple-
menta noi proiecte de de zvoltare a co-
munei, deziderat pentru care, împreună 
cu viceprimarul Mod Ladislau, cu apa-
ratul administrativ al Primăriei și Consi-
liul Local, vom munci în continuare.

Primar Răuț Petru

Progresul comunei Olari, 
singura mea preocupare

Primar
Răuț Petru

Actul de deces se întocmeşte la 
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la pri-
măria unităţii administrativ-terito-
riale în a cărei rază s-a produs dece-
sul ori s-a găsit cadavrul. Declaraţia 
de deces, pentru situaţia în care ca-
uza decesului este naturală, se face 
în termen de 3 zile de ia data înce-
tării din viaţă a persoanei, de că-
tre persoanele prevăzute de lege; în 
acest termen se cuprinde atât ziua 
în care s-a produs decesul, cât şi 
ziua în care se face declaraţia.
Certifi catul de deces se eliberează 

membrilor familiei sau altor persoa-
ne îndreptăţite (persoane îndreptăţi-
te sunt cele care justifi că acest lucru 
prin: contract de întreţinere, testa-
ment, rentă viageră sau alte cazuri 
asimilate celor menţionate).
Când decesul se datorează unei si-

nucideri, unui accident sau altor ca-
uze violente, precum şi în cazul gă-
sirii unui cadavru, fi e că este sau 
nu identifi cat, declaraţia se face în 
termen de 48 de ore, calculat din 
momentul decesului sau al găsirii 
cadavrului. în aceste cazuri, înre-
gistrarea se face în baza certifi catu-
lui medical constatator al decesu-
lui şi a dovezii eliberate de poliţie 
sau de parchet, din care să rezulte 
că una dintre aceste autorităţi a fost 
sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost 
declarat şi înregistrat în termenul 
legal de 48 de ore, întocmirea actu-
lui de deces se face numai cu apro-
barea parchetului, iar declaraţia se 
face în scris, arătând motivele întâr-
zierii.
Odată cu declaraţia de deces, de-

clarantul depune următoarele acte:
a)certifi catul medical constatator 

ai decesului, întocmit pe formular-
tip, care va trebui să poarte număr 
de înregistrare, dată certă, semnătu-
ra şi parafa medicului care a făcut 
constatarea,  sigiliul/ştampila  uni-
tăţii  sanitare,  în  care trebuie con-
semnată  cauza decesului, fără pre-
scurtări, înscrisă cu majuscule;
 b)certifi catul de naştere şi de că-

sătorie, după caz; 
c)actul de identitate al decedatului;
d)livretul militar sau, după caz, 

adeverinţa de recrutare a celui de-
cedat; 
e)fotocopia actului de identitate al 

declarantului.
În cazurile în care declarantul nu 

poate prezenta certifi catele de sta-
re civilă şi/sau actul de identitate al 
persoanei decedate, acesta declară, 
în scris, motivul neprezentării aces-
tora, precum şi datele de stare civi-
lă ale decedatului.

Primăria Comunei Olari

I n f o r m a ţ i i  u t i l e 
p r i v i n d  î n r e g i s t r a r e a  d e c e s u l u i

Extras din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 
2014 pentru stabilirea unor măsuri de re-
glementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol

  ART. 3 
(1) Atestatul de producător cuprinde in-

formaţii și date privind:
  a) numele și prenumele producăto-

rului agricol;
  b) denumirea produselor și supra-

faţa de teren exploatată, respectiv efecti-
vele de animale, care sunt înregistrate în 
registrul agricol organizat de autorităţile 
administraţiei publice locale pe a căror rază 
se a� ă terenul/ferma/gospodăria. 

(2) Valabilitatea atestatului de producător 
este de un an de la data emiterii. Formulare-
le tipărite și a� ate în stoc își menţin valabili-
tatea până la epuizarea stocului.”

 (3) Atestatul de producător se eliberează, 
la cerere, persoanelor � zice care optează pen-
tru desfășurarea unei activităţi economice în 
sectorul agricol, după veri� carea cu privire la 
existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a 
efectivelor de animale pentru care se solicită 
eliberarea atestatului de producător.

(4) Veri� cările prevăzute la alin. (3) se fac 
în condiţiile legii, atât pe baza datelor din 
registrul agricol, cât și în teren, la fermele/
gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, 

de către reprezentanţi împuterniciţi, prin 
dispoziţie a primarului comunei, orașului, 
municipiului, sectorului municipiului Bu-
curești, după caz, și de către reprezentaţi ai 
oricărora dintre entităţile prevăzute la art. 4.

(5) În cazul veri� cărilor efectuate de enti-
tăţile prevăzute la art. 4 alin. (1), rezultatul 
acestora se consemnează în cadrul unui aviz 
consultativ, care se eliberează gratuit, indi-
ferent dacă solicitantul este membru sau nu 
al acestora, prin care se propune primarului 
emiterea atestatului de producător sau res-
pingerea solicitării.

  ART. 4 
(1) Atestatul de producător se eliberează 

de către primarie în termen de 5 zile lucră-
toare de la data solicitării, cu avizul con-
sultativ emis de către una dintre structurile 
asociative profesionale/patronale/sindicale 
din agricultură, după caz, constituite con-
form legii și organizate la nivel local/zonal/ 
judeţean/regional/naţional, care se înre-
gistrează la primăriile comunelor, orașelor, 
municipiilor sau sectoarelor municipiului 
București și care nominalizează cel puţin 
un reprezentant în acest scop, sau de către 
entităţile teritoriale din subordine sau în co-
ordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest 
scop.

Primăria Comunei Olari

Procedura de obţinere
 a atestatului de producător
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În atenția cetățenilor
Părinții  care pleacă la muncă in 

străinătate sunt obligați  să anunțe 
autoritățile publice locale (SPAS)
În atenția,  părinților care pleacă la muncă în străinătate, 

� e că au contract de muncă sau nu,  dar își lasă copiii acasă :
Părinții/persoanele care au copii minori în îngrijire și vor să plece în străi-

nătate, au obligaţia de a noti� ca această intenţie reprezentanților serviciului 
public de asistență socială de la Primăria de domiciliu, cu minimum 40 de 
zile înainte de a părăsi ţara și să desemneze o persoană care se va ocupa de 
copii, potrivit Legii 272/2004, privind protecţia drepturilor copilului (mo-
di� cătă și completată prin Legea 257/2013), republicată, cu modi� cările și 
completările ulterioare. În acest sens, pot exista mai multe situații:

1.În situația în care doar unul dintre părinți pleacă în străinătate(la muncă 
sau în alte situații), are obligația să se prezinte la primăria de domiciliu, cu 
cel puțin 40 de zile înainte de a pleca în afara țării, pentru a declara cu cine 
va rămâne copilul/copiii pe perioada plecării sale la muncă în străinătate. 

În aceste sens, sunt necesare următoarele documente:
- copie xerox de pe carte de identitate a părintelui care pleacă;
- copie xerox de pe carte de identitate a persoanei desemnate să se ocupe 

de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor rămași acasă;
-copie xerox de pe certi� catele de naștere/cărților de identitate/ ale copi-

lului/copiilor;
-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la medicul de familie pentru copil/copii;
- adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă,etc.
2.În cazul familiei cu un singur părinte( divort, deces, etc.), părintele/tuto-

rele are obligația de a noti� ca în scris intenția lui de a pleca în străinătate în 
fața reprezentanților serviciului public de asistență socială de la primăria de 
domiciliu, respectând termenul mai sus menționat.

Noti� carea trebuie sa conțină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei 
care se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților 
sau tutorelui, după caz.

Persoana desemnată trebuie sa faca parte din familia extinsă, adică sa � e 
rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să îndepli-
nească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii 
unui copil.

Con� rmarea persoanei în întreținerea careia va rămâne copilul, se efectu-
ează de către instanța de tutelă.

La Serviciul Public de Asistență Socială  al primăriei,  cei în cauză, vor pri-
mi îndrumare și sprijin în vederea întocmirii dosarului privind delegarea 
autorității părintești temporare, pentru a �  depus cu celeritate la judecătoria 
de circumscripție.

În aceste sens, sunt necesare următoarele documente:
- copie xerox de pe carte de identitate a părintelui/părinților care pleacă;
- sentință de divorț;
- certi� cat de deces;
- copie xerox de pe cartea de identitate a persoanei desemnată, responsa-

bilă să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor rămași 
acasă;

-cazier judiciar;
- adeverință de venit, cupon pensie, etc, privind veniturile persoanei res-

ponsabile să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor 
rămași acasă;

- adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă;
-copie xerox de pe certi� catele de naștere/cărților de identitate/ ale copi-

lului/copiilor;
-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la medicul de familie pentru copil/copii,etc.
3. În cazul în care ambii părinții părăsesc țara, este valabilă și obligatorie 

aceeași procedura de la punctul 2.
Atenţie! Părinţii care nu noti� că autorităţile locale cu privire la intenţia 

de a pleca la muncă în afara ţării, constituie contraventie (daca nu a fost 
săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii să � e considerată infracțiune) 
și se sanctionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Primăria Comunei Olari

24 septembrie- duminică
va avea loc un spectacol artistic cu partici-

parea unor ansabluri și a unor artiști care au 
fost invitați la „Zilele Comunei Olari”, dar 

care nu au putut să ne încânte cu programul 
pregătit, din cauza vremii nefavorabile.

Vă așteptăm la spectacol
Toată lumea este invitată!

- persoanele  care au dobândit recent domiciliu pe raza comunei, cât și cele 
care locuiesc fară forme legale și au în întreținere copii minori, persoane vârst-
nice sau persoane cu handicap, sunt invitate să se prezinte cât mai urgent posi-
bil la Primarie, pentru luarea acestora din urmă în evidența biroului de autori-
tate tutelară și asistență socială. 

Va mulțumim pentru ințelegere și colaborare.

Serviciul Public de Asistență Socială
 al comunei Olari informează:

Atenție la procupările de toamnă!
Am intrat în anotimpul toamnei, când toți cetățenii comunei trebuie să ia în con-

siderare câteva activități de sezon:
-curățenia șanțurilor-decolmatarea- trebuie să � e privită cu seriozitate de către 

� ecare locuitor al comunei, pentru prevenirea posibilelor inundații
-atenție la veri� carea sobelor și a hornurilor, acțiune ce trebuie făcută de � ecare 

proprietar de casă( imobil) din comună, pentru că ne apropiem de sezoul rece și 
trebuie avut grijă pentru prevenirea incendiilor ce pot apărea din neglijența veri� -
cării sistemelor de încălzire pe care le folosește � ecare cetățean.

Primăria Comunei Olari

Compartimentul Urbanism Atenționează!
Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau expirate că au obligația, 

conform normativelor legislative în vigoare, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primări-
ei pentru reglementarea situațiilor existente.

Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt invitate la compar-
timentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea construcțiilor.

Primăria Comunei Olari

SVSU Olari
 vă aduce la cunoștință:

Mare atenție la focurile de miriște!

Nu se ard tufărișurile, stuful, miriștile 
sau vegetaţia ierboasa fără acceptul au-
torităţii competente pentru protecţia 
mediului și fără informarea în prealabil 
a serviciilor publice pentru situaţii de 
urgenţă-conf. Legea Mediului (OUG, 
l95/2005 + L 265/2006);

După obţinerea! acceptului (aviz) 
autorităţii competente de protecţie a 
mediului, arderea miriștii se face cu 
respectarea următoarelor prevederi ge-
nerale (conf. O.M.A. 1. nr. 579/2008):

a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriștii în suprafeţe de 

maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere faţă de căi 
de comunicaţie, construcţii, culturi 
agricole vecine, instalaţii, fond foresti-
er, prin executarea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp 
de zi;

e) asigurarea până la � nalizarea ar-
derii a personalului de supraveghere și 
stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru suprafeţe de ar-
dere mai mici de 5 ha, a substanţelor și 
mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de 
ardere mai mari de 5 ha. a unui plug, a 
unei cisterne cu apă, a mijloacelor de 
tractare și a personalului de deservire;

 Persoanele care observă un incen-
diu au obligaţia de a anunţa prin orice 
mijloc serviciile de urgenţă-tel.112, sau 
poliţia și să ia măsuri, după posibilită-
ţile sale, pentru limitare și stingere a 
incendiului;

SVSU Olari
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Din păcate, dumincă după 
amiaza a venit o furtună cum de mult nu a  mai 
fost la noi în zonă, ceea ce a făcut ca programul 
artistic să � e întrerupt, spre dezamăgirea publi-
cului prezent, dar și a suitei de artiști și ansam-
bluri care nu au mai apucat să urce pe scenă din 
această cauză.

Totuși, la solicitarea cetățenilor, primarul Răuț 
Petru a decis, cu acordul și sprijinul solișticor 
care nu au mai putut să-și prezinte spectacolele, 
ca pe data de 24 septembrie să mai organizeze o 
zi sărbătoare la Olari, prin care să aducă bucu-
rie în inimile cetățenilor comunei.

Așadar, o nouă zi de sărbătoare
 pe data de 24 septembrie!

Încheiem, spunând că au fost zile fru-
moase de sărbătoare la Olari și chiar 
dacă am avut și acea duminică cu fur-
tună, rămâne imaginea de ansamblu, 
prin care s-a văzut că am avut o  săr-
bătoare cu oameni veseli, cu sufl etul 
deschis, cu bucuria de a ne bucura ca o 
comunitate unită și plină de dragostea 
pentru frumos. Avem o comună „vie” 
iar acest lucru s-a văzut din plin!
 Sperăm că  aceste frumoase amintiri 

de la sărbătoaresă vă aducă bucurie în 
inimi, acum, când le revedeți prin pagi-
nile publicației noastre, pagini ce con-
stituie fărâme de istorie pentru viitor. 
Nu de alta, dar prin publicația locală în-
cercăm să spunem povestea comunității 
locale a comunei noastre- Olari-pentru 
a lăsa o dâră de istorie pentru posteri-
tate, fi ind siguri că aceste pagini vor fi  
sursă de informație peste ani, pentru o 
viitoare monografi e a comunei.
.....și-am încălecat pe-o șa și v-am 

spus povestea așa......

Sărbătoarea comunei Olari În cuvinte și imagini

Doresc să mulțumesc echipei 
din Primărie și Consiliului Local 
pentru toată susţinerea de care am 
bene� ciat în pregătirea zilelor de 
sărbătoare, viceprimarului Mod 
Ladislau, care s-a implicat activ 
în organizare, precum și tuturor 
celor care au pus umărul în a pu-
tea avea aceste zile de sărbătoare 
la Olari, neuitând nici de sprijinul 
primit de la membrii SVSU Olari, 
care și anul acesta au fost la dato-
rie și care, alături de componenții 
formației „Spicul”-grupa mare-
au depus tot efortul pentru pre-
gătirile necesare derulării acestui 
eveniment al comunei noastre. 

Nu în ultimul rând, mulțumesc, 
doamnelor care au pregătit buca-
tele cu care au fost omenite ansa-
blurile și artiștii invitați.

Sper din inimă că v-a plăcut ceea 
ce a fost pregătit pentru sărbătoarea  
comunei, atât cât s-a putut prezenta 
din programul propus, � indcă du-
minică, furtuna ne-a determinat 
să nu putem continua spectacolul.

Vă mulțumesc tuturor celor care 
ați participat la evenimentele des-
fășurate în cadrul zilelor de sărbă-
toare, mai ales concetățenilor mei 
din Olari și Sintea Mică, pentru 
care, de altfel am și organizat săr-
bătoarea, readucându-vă aminte 
că duminică-24 septembrie- vom 
avea un spectacol folcloric la Olari, 
unde vă invit din inimă să veniți, 
pentru a ne bucura împreună, ca o 
comunitate locală unită.

În funcție de capriciile vremii, vom 
vedea unde vom organiza specta-
colul folcloric, respectiv la căminul 
cultural sau pe scenă, afară.

Primar 
Răuț Petru

>>> pag. 3

Primar
Răuț Petru
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Comuna Olari a fost, este și va �  un 

centru al culturii, păstrării și pro-
movării valorilor și tradițiilor loca-
le. Este dovedit acest lucru prin ple-
iada de personalități pe care le-a dat 
comuna de-alungul timpului, prin 
varietatea și autenticitatea tradițiilor 
locale, prin modul cum acestea sunt 
păstrate și transmise din generație 
în generație. 

Avem din acest punct de vedere 
o salbă frumoasă și inegalabilă de 
tradiții care fac din comuna noas-
tră un adevărat centru cultural. Ne 
referim aici la zestrea dansurilor și 
obiceiurilor populare, zestre păstra-
tă încă vie prin ansamblul folcloric 
„Spicul”- un ansamblu ce aparține 
comunității locale, � ind susținut în 
activitatea sa de către administrația 
locală.

„Spicul” este un ansamblu recu-
noscut ca valoare de către toată 
lumea, dovadă  a acestui lucru fi-
ind invitațiile pe care ansamblul le 
primește pentru a participa la di-
verse evenimente cultural-artisti-
ce din județ și nu numai, exemplu 
fiind și participarea ansamblului 
la „Zilele comunei Șimand”. Acolo, 
pe scenă, reprezentanții noștri au fă-
cut spectacol,  au promovat comuna 
Olari, au adunat aplauze, ne-au re-
prezentat cu onoare!

Este un ansamblu care al cărui nu-
me este rostit cu respect pe scena 
folclorică! Un nume care apare tot 
mai des în programul pregătit la săr-
bătorile din județ!

Faptul că „Spicul” este invitat la ase-
menea manifestări arată că are valoa-
re, arată că oamenilor le place ceea 

ce oferă: spectacol folcloric auten-
tic, complex, în care pe lângă dans, 
se promovează și cântecul popular. 
Dacă astăzi acest nume a ajuns cu-
noscut, se datorează muncii tinerilor 
care fac parte din ansamblu, tineri ce 
și-au dedicat mare parte din timpul 
liber perfecționării și repetiției. Re-
zultatele s-au văzut din plin pe scenă, 
unde ansamblul reușește să impresi-
oneze, să prezinte un program artis-
tic complet.

 Trebuie felicitați și părinții care-i 
susțin pe acești copii, � indu-le alături 
de � ecare dată, încurajându-i și insu-
� ându-le dragostea pentru folclor și  
tradiții, dar și toți cei care au fost și 
sunt alături de ansamblu, neuitându-l 
pe primarul Răuț Petru, care a pus 
multă pasiune pentru ca formația să 
existe și să ajungă la nivelul de azi.

Profesionalism, eleganță, atitudine, 
prestanță scenică și mai presus de 
orice, spetacol folcloric unic!-astfel 
arată acum „Spicul”.

Ansamblul nostru s-a prezentat la 
Șimand în formație completă, așa cu 
știm, concentrați asupra spectaco-
lului, � ind pregătiți pentru ceea ce 
aveau să prezinte publicului. Toată 
lumea a felicitat evoluția lor, progra-
mul artistic oferit privitorilor.  

Au arătat că sunt o formație autentică 
pe scena folclorică a județului Arad!

„Spicul”-pe scenă la Șimand

Lună de lună, insist pentru a atra-
ge atenția cu privire la menținerea 
și întreținerea curățeniei în Olari 
și Sintea Mică, deoarece, ca și 
administrație locală, depunem 
eforturi constante pentru asigu-
rarea și întreținerea curățeniei, 
lucru pe care, sunt convins că 
orice cetățean de bună credință 
poate să-l observe. 

Din păcate, atrag atenția pen-
tru a nu știu câta oară, că avem 
și surprize neplăcute, când unii 
cetățeni nu respectă normele 
elementare de curățenie, arun-
când sau depozitând diverse 

deșeuri în zone nepermise.
 Am evitat pe cât am putut 

să aplicăm sancțiuni, mergând 
pe considerentul că până la 
urmă și cei mai necivilizați, vă-
zând eforturile depuse de noi- 
administrația locală- și cetățenii 
gospodari  care au grijă de între-
ținerea curățeniei, vor lua aceste 
exemple și se vor conforma re-
gulilor de bună conviețuire, spe-
ci� ce oricărei comunități locale.

Sper ca eforturile noastre de 
a avea o comună curată și bine 
întreținută să � e apreciate de 
către toți cetățenii din Olari și 
Sintea Mică și de aceea, îmi do-
resc, atăt eu, cât sunt convins că 
și majoritatea cetățenilor, să nu 
mai vedem aruncate anapoda 
gunoaie prin șanțuri, pe pășune 
sau alte zone limitrofe drumu-
rilor, ori la intrările-ieșirile din 
comună.

Întreținerea și menținerea cură-
țeniei este o responsabilitate colectivă 
a comunității, motiv pentru care 

reamintesc că proprietarii de 
case, terenuri sau spații comer-
ciale, trebuie să întrețină pro-
prietățile pe care le dețin cât și 
spațiile a� ate pe domeniul pu-
blic din fața proprietăților (tro-
tuare, spații verzi, șanțuri), prin 
tunderea ierbii, curățarea po-
milor, întreținerea șanțurilor și 
podețelor, adunarea deșeurilor 
dacă este cazul și au obligația 
de a nu lăsa animalele din gos-
podărie pe domeniul public, re-
spectiv câini,vaci, cai și altele.

Dorim să readucem în atenția 
dumneavoastră necesitatea și 
obligația � ecăruia de a respecta 
normele elementare de curățenie, 
există un program stabilit de co-
lectare a gunoiului menajer, iar 
atunci când aveți probleme în 
depozitarea unor anumite tipuri 
de gunoi rezultat din diverse 
activități gospodărești nu ezitați 
să ne cereți sprijinul.

Viceprimar Mod Ladislau

Întreținerea curățeniei în comună este o responsabilitate colectivă

Viceprimar 
Mod Ladislau

Primaria Comunei Olari
vă aduce la cunostinta faptul că in conformitate 

prevederile legislative în vigoare
cad in sarcina cetățenilor anumite obligații:

a). Intretinerea si curatenia locuintelor pe care le 
detin ca proprietate sau in chirie, a anexelor gos-
podaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora (in 
special cositul ierbii in perioada de vara);

b). Mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea 
carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din 
dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care 
le folosesc;

c). Depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaie-
lor numai in locurile special amenajate de autori-
tatile administratiei publice locale si cu respectarea 
programului de salubrizare (in special a nu se mai 
arunca gunoaie în zonele limitrofe);

d). Curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si 
podetelor aferente proprietatii.

Urmare a celor mentionate mai sus va comunicam 
faptul ca aceste obligatii sunt valabile si pentru gos-
podariile nelocuite a caror detinatori sunteti.

In vederea respectului de sine, a celui fata de con-
cetateni si pentru o viata armonioasa si sanatoasa, 
va rugam sa indepliniti obligatiile mentionate, in 
caz contrar ne vedem pusi in situatia de a aplica 
prevederile legale.

Primăria Comunei Olari


