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Ne pregătim să întâmpinăm 
noul an 2019.

 Este momentul când trebuie să � m 
mai buni, mai toleranți și să ne pu-
nem în balanță atât realizările, cât și 
planurile de viitor. Este o perioadă 
din an tocmai potrivită pentru a uita 
de rele și pentru a urma pilda sfântă 
în care bătrânii înţelepţi ne învaţă că 
”Dar din dar se face rai!”. 

La fel de bine, Nașterea Mântu-
itorului nostru Iisus Hristos ne 
amintește nouă, muritorilor de 
rând, că suntem oameni și am ve-
nit pe pământ să învăţăm să facem 
fapte bune. Crăciunul poate să ne 
aducă tuturor schimbări numai în 
bine, pentru că marea sărbătoare ne 
amintește că oriunde am �  ne leagă 
sacrul legământ al credinţei. 

Gândurile mele se îndreaptă spre 
toţi cetățenii comunei noastre, cărora 
le doresc ca Anul Nou să-i găsească 
alături de cei dragi, în fericire și bel-
șug, să-și păstreze spiritul tolerant și 
dorinţa de a trăi mai bine.

Acest an care se apropie de � nal a 
fost un an cu bune și rele, cu realizări, 
dar și dezamăgiri, un an  pe parcur-
sul căruia noi, cei din  administrația 
locală, am depus toate eforturile pen-
tru găsirea soluțiilor optime de im-
plementare a unor proiecte necesare 

pentru binele comunei. În acest sens, 
am drămuit responsabil � ecare resur-
să � nanciară a bugetului local, încer-
când o prioritizare cât mai e� cientă 
a cheltuielilor, luând în considerare 
acoperirea unei palete cât mai largi 
de activități bene� ce comunității 
noastre locale. De asemenea, am luat 
în calcul depunerea unor proiecte de 
� nanțare, făcând referire aici la pro-
ietele depuse pe fonduri europene, 
programe guvernamentale, sau de la 
Consiliul Județean. 

S-au depus toate eforturile pentru 
buna administrare a comunei în con-
textul economic al acestui an, motiv 
pentru care sperăm că dumneavoas-
tră, cetățenii, sunteți mulțumiți de 
ceea ce am putut realiza în acest an, 
an în care am reușit scoaterea comu-
nei din executarea silită în care se a� a 
și reglarea situației bugetare.

A fost un an în care, în calitate de 
primar, am avut o colaborare deo-
sebit de bună cu viceprimarul Bora 
Mircea, cu aparatul administrativ al 
Primăriei și Consiliul Local, cărora 
le mulțumesc  pentru susținere.

Îmi doresc ca 2019 să � e un an în 
care vom consolida ceea ce am înce-
put, continuând eforturile de moder-
nizare a localităților comunei noastre. 

În egală măsură îmi doresc să � e un 
an plin de începuturi trainice pentru 
viitor, un viitor pe care să îl clădim 
împreună și tot împreună să ne bu-
curăm de el.  

Vă transmit tuturor
 sărbători pline de optimism, 

încredere,  sănătate 
și un An Nou plin de bucurii!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar Răuț Petru

Sărbători Fericite

Primar 
Răuț Petru

Fie ca lumina sărbătorilor 
să vă acopere sufl etele

 de bucurie
 și să vă călăuzească pașii 
spre un an nou mai bun!

Sărbători Fericite 
și binecuvântate!
La Mulți Ani!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  C ă m i n u l  C u l t u r a l  d i n  O l a r i

Colinde, daruri, bunătate, este spiri-
tul Crăciunului, Marea Sărbătoare a 
Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. 

Localitatea Olari a cunoscut și în 
acest an aceste sentimente atât de pure, 
de speciale ale Crăciunului, când, la 
căminul cultural a fost organizată  ser-
barea școlii, dar și Caravana Tradițiilor 
de Iarnă, în cadrul căreia au colindat 
nu doar elevii și dascălii, dar și coruri 
din comuna noastră, la acest eveni-

ment participând inclusiv ansamblul 
nostru drag.

O acțiune frumoasă, în spiritul săr-
bătorii Crăciunului, o acțiune care a 
adus bucuria Crăciunului la Olari, căci 
nimic nu este mai frumos decât să au-
zim colindele tradiționale românești 
cântate de copii și să vedem că dati-
na de a colinda se transmite și tinerei 
generații. >>> pag. 5
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Daruri pentru copiii din comună!

Când vorbim de Crăciun, ne 
amintim de anii copilăriei, când toți 
așteptam să vedem cadourile de sub 
brad, să vedem cât de îndestulător e 
sacul moșului. Crăciunul înseamnă 
a dărui, din inimă, înseamnă bucu-
rie, înseamnă colindă, înseamnă fa-
milie reunită în jurul bradului. 

Am văzut toate aceste caracteris-
tici ale Crăciunului și anul acesta la 
serbările de la Olari și Sintea Mică, 
unde  și Moș Crăciun a fost prezent, 
� ecare copil primind daruri care 
cu siguranță că au adus bucuria 
Crăciunului în inimile acestora. 
Un gest frumos, primarul Răuț Pe-

tru, cu sprijinul Consiliului Local 
achiziționând  din timp cadou-
rile care au umplut sacul Moșului, 
cadouri care au fost dăruite copiilor 
cu această ocazie.

 ”Mă bucur că am reușit și anul 
acesta să asigurăm cadouri pentru 
copii, căci nimic nu este mai fru-
mos decât să vedem fericire în ochii 
� ecărui copil, acesta � ind spriritul 
Crăciunului. O mare sărbătoare pe 
care trebuie să o trăim după dati-
nile noastre: în unitate, în iubire, 
în pace, cu  fericirea și bucuria de a 
�  împreună la această sărbătoare a 
creștinătății: Nașterea Mîntuitoru-
lui Iisus Hristos”- ne-a declarat pri-
marul Răuț Petru.
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Niciodată omenirea n-a avut o zi de 
bucurie atât de mare ca cea adusă de 
ziua când se împlinește ceea ce Ar-
hanghelul Gavril a vestit Mariei din 
Nazaretul Galileii că va naște � u! În 
această zi se bucură toți � i strămoșilor 
noștri, Adam și Eva, deoarece astăzi a 
răsărit soarele dreptății pentru lumea 
păcătoasă; este ziua când s-a ivit ziua 
mântuirii noastre; când s-a proclamat 
mântuirea lumii acesteia pierdute; 
când s-a născut Mântuitorul lumii: Ii-
sus Hristos. 

Era iarnă când Sfântul Iosif cu Prea 
Curata Fecioară Maria au trebuit să 
călătorească la Betleem deoarece îm-
păratul August a dat poruncă să se facă 
recensământul populației, să se înscrie 
� ecare acolo de unde își are originea. 
Sfântul Iosif și Prea Curata Fecioară 
Maria au fost de origine din Betleemul 
Iudeii, de aceea ei au trebuit să călăto-
rească acolo pentru recensământ. 

Iosif a pornit deci cu Maria din Na-
zaret spre Betleem. Peste dealuri înalte 
și drumuri pietroase, după o călătorie 
lungă au sosit la Betleem, dar aici n-au 
găsit găzduire, căci toate locurile erau 
ocupate de lumea venită din diferite 
părți pentru recensământ. Au trebuit 
să se retragă peste noapte, la capătul 
orașului, într-un grajd.

În acel grajd și în acea noapte a năs-
cut Fecioara Maria pe Unul Născut 
Fiu al său. Acolo a fost culcat în iesle 
Pruncul Iisus, despre care profetul Isa-
ia a profețit: “prunc s-a născut nouă și 
se cheamă numele lui Înger de mare 
sfat… Dumnezeu Tare” (Is 9,6). Au ve-
nit păstorii și magii de la răsărit și îm-
preună s-au închinat pruncului dum-
nezeiesc. 

Pruncul acesta născut astăzi în lume 
este deci Fiul lui Dumnezeu, care are 
să ne mântuiască pe noi din blestemul 
păcatului strămoșesc.

Iubiți credincioși, Cei care nu cred 
că pruncul născut astăzi este Fiul lui 
Dumnezeu, să întrebe pe îngerii care 
acum, cu cântări de mărire a lăudat pe 
Dumnezeu zicând: “Mărire întru cele 
de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace 
între oameni bunăvoire” (Lc 2,14), și 
ei vor răspunde, că acest Prunc este 
Fiul, Unul născut a lui Dumnezeu. Să 

întrebe pe păstorii pe care îngerii i-au 
chemat la iesle: ce ați văzut și cine este 
Pruncul acesta culcat în iesle? Și ei vor 
răspunde: “Am văzut pe noul născutul/
Prunc Iisus din cer venitul/ Fiu Dum-
nezeiesc”, acesta este Mântuitorul lu-
mii cel de mult așteptat. Să-i întrebe pe 
cei trei crai care au venit din răsăritul 
îndepărtatsă se închine acestui Prunc 
nou născut, al cui Fiu este? Și ei vor 
răspunde: Este Fiul lui Dumnezeu, care 
a făcut cerul și pământul și toate câte 
sunt în lume și noi am văzut steaua lui. 
Să-l întrebe pe Sfântul Iosif al cui este 
Pruncul acesta? Și el va răspunde, că 
al Tatălui ceresc. “Îngerul Domnului i 
s-a arătat în vis lui Iosif și îi zise: Iosife, 
� ul lui David, nu-ți � e teamă să o iei 
la tine pe Maria, soția ta, căci ceea ce 
a fost zămislit în ea vine de la Spiritul 
Sfântul” (Mt1,20). 

Să întrebe pe însăși Maica Fecioa-
ra, cine este Pruncul acesta frumos 
și drăgălaș? și ea va răspunde: Acesta 
este � ul meu “care pentru noi oamenii 
și pentru a noastră mântuire s-a cobo-
rât din cer și s-a întrupat de la Spiritul 
Sfântși din Maria Fecioară și s-a făcut 
om” (Cf. Simbolul Credinței). Să-i în-
trebe pe Apostoli, care trei ani au pe-
trecut cu Hristos: Cine este Iisus Hris-
tos? și ei împreună cu Sfântul Petru 
vor răspunde: “Tu ești Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu celui viu” (Mt, 16,16). 

Ce spune Dumnezeu Tatăl , cine este 
Iisus Hristos? La Botezul Domnului 
s-a auzit glas din cer, glasul Tatălui care 
spune: “Acesta este Fiul meu cel iubit, 
întru care bine am voit” (Mt 3,17).Ce 
spune Iisus Hristos despre sine? Când 
Hristos a fost judecat la moarte a fost 
întrebat: “Ești tu Hristos, Fiul celui bi-
necuvântat? Iar Iisus a zis: Eu sunt și 
veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a 
dreapta celui Atotputernic și venind pe 
norii cerului” (Mt 14,61-62). Cerul și 
pământul, evanghelia și istoria, uanim 
mărturisesc, căci cristos este Fiul lui 
Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, Unul născut, iar 
nu creat.

Sărbători fericite,
Un An Nou 2019 

 fericit!

Nașterea Mântuitorului
Sfântă Sărbătoare a Creștinătății

Reguli de prevenire și stingere 
a incendiilor 

pe perioada sezonului rece
Măsuri de prevenire
 pentru sezonul rece:

a)controlul instalațiilor și al sis-
temelor de încălzire existente la 
operatorii economici, instituțiile 
publice, locuințele și gospodăriile 
populației (ex: surse de căldură, 
conducte, corpuri și elemente de 
încălzire, sobe, coșuri, canale de 
fum);

b)înlăturarea defecțiunilor con-
statate la instalațiile și sistemele de 
încălzire și asigurarea funcționării 
acestora la parametrii normați;

c)protejarea contra înghețului 
a componentelor instalațiilor de 
stingere cu apă;

d)asigurarea uneltelor și acce-
soriilor pentru deszăpezirea că-
ilor de acces, de evacuare și de 
intervenție;

Reguli de prevenire a incendii-
lor speci� ce sezonului rece:

În anotimpul rece, perico-
lul de incendiu la gospodăriile 
populației crește, datorită mai 
multor factori:

•suprasolicitarea sistemelor și 
instalațiilor de încălzire;

•folosirea de sisteme și instalații 
de încălzire improvizate;

•existența mai multor consuma-
tori electrici, ce depășesc puterea 
instalației electrice din locuință;

Reguli de folosire 
a mijloacelor de încălzire:

•sobele fără acumulare de căldu-
ră (metalice) se vor monta pe pos-
tament din materiale necombus-
tibile, cu grosimea de 25-30 cm;

•sobele se vor amplasa la o 
distanță de minim 70 cm față de 
pereții din cărămidă, respectiv 1 
m față de pereții combustibili, din 
lemn;

•în fața focarelor se vor ampla-

sa foi de tablă cu dimensiunile de 
50x70 cm;

•se va evita supraîncălzirea so-
belor pe timp geros, deoarece 
prin căldura radiantă acestea pot 
aprinde obiectele din jur;

•jarul și cenușa se vor depozita 
numai în gropi special amenajate;

•lemnele și rufele vor fi  amplasa-
te la o distanță de minim 1 m față 
de sobele metalice, respectiv 50 
cm față de cele din teracotă;

•focul se va supraveghea perma-
nent și nu va �  lăsat la îndemâna 
copiilor;

•se va evita aprinderea focului în 
sobe cu ajutorul lichidelor in� a-
mabile;

•se vor folosi sobe în stare perfec-
tă de funcționare, fără defecțiuni;

Reguli de folosire 
a coșurilor și a burlanelor

 pentru evacuarea fumului:
•coșurile de fum se vor izola față 

de elementele combustibile ale 
planșeelor prin îngroșarea zidări-
ei de cărămidă a coșului cu 25 cm; 
în spațiul dintre coș și planșeu 
se recomandă introducerea unui 
strat de materiale necombustibile;

•se va evita încastrarea, în coșuri 
și burlane, de elemente com-
bustibile ale acoperișului sau 
planșeului;

•coșurile se vor prelungi deasu-
pra acoperișului cu cel puțin 80 
cm;

•se va realiza curățirea coșurilor 
de evacuare a fumului, de către 
personal specializat în domeniu;

DE REȚINUT:ESTE MULT 
MAI UȘOR SĂ PREVII UN IN-

CENDIU,
 DECÂT SĂ ÎL STINGI !

SVSU Olari

Reguli de prevenire și stingere 
a incendiilor

 pe perioada sezonului rece

La Betleem colo jos 
Cerul arde luminos 

Preacurata 
Naşte astăzi pe Hristos 

Naşte-n ieslea boilor 
Pe-mpăratul tuturor 

Preacurata 
Stă şi plânge-ncetișor 

N-are scutec de-nfășat 
Nici hăinuţe de-mbrăcat 

Preacurata 
Pentru pruncul de-mpărat 

Nu mai plânge maica mea 
Scutecele noi ţi-om da 

Preacurata 
Pentru prunc a-l înfăşa

A sosit vremea colindelor!
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Stimați cetățeni,
Suntem în sezonul rece și ne pu-

tem aștepta în orice moment la 
ninsori, de aceea, doresc să rea-
mintesc tututuror cetăţenilor și 
operatorilor economici, că sarci-
na îndepărtării gheţii și zăpezii de 
pe trotuarele și parcările din jurul 
imobilelor unde își au domiciliul 
sau își desfășoară activitatea, le re-
vine pro-prietarilor, potrivit Or-
donanţei de Guvern nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor 
urbane și rurale, art. 9, lit f, pre-
cum și potrivit prevederilor ho-
tărârii Consiliului Local, privind 
buna gospodărire a comunei.

De asemenea, � ecare gospodar 
trebuie să aibă în vedere asigu-
rarea curățeniei și decolmatării 
șanțurilor aferente propriei gos-
podării, pentru preîntâmpinarea 
posibilelor inundații datorate ier-
nii. 

Totodată, vă recomandăm să 
veri� caţi și să curăţaţi coșurile și 
burlanele de fum, înainte de utili-
zarea acestora pe perioada iernii. 

Din  punct de  vedere  al ad-

ministrației locale, vă informez că 
acțiunile de asigurare a curățeniei 
domeniului public se desfășoară 
conform gra� cului prevăzut, � ind 
depuse toate eforturile necesare 
pentru a avea comuna pregătită 
pentru sezonul rece.

 Vă mai informez că au fost 
deja asigurate condițiile pentru 
încălzirea școlilor și a celorlalte 
instituții ale comunei. 

De asemenea, s-au identi� cat 
utilajele necesare pentru asigura-
rea deszăpezirii în cazul în care va 
�  necesar. 

Cum ne a� ăm în preajma sărbă-
torilor de iarnă, vă doresc sărbă-
tori fericite, multă sănătate și îm-
plinirea tuturor dorințelor. 

La Mulți Ani!
Viceprimar 

Bora Mircea

Actele necesare pentru ajutorul de încălzire 
•copie carte de identitate pentru toti 

membrii familiei;
•copie certifi cat de nastere pentru 

membrii ce nu au carte de identitate;
•copie certifi cat de casatorie;
•adeverinta de la Taxe si Impozite/Re-

gistru Agricol;
•Adeverinţă de venit cuprinzând sala-

riul net realizat în luna anterioară depu-
nerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor 
de masă)

•Copon pensie în original sau copie 
(orice tip de pensie) din luna anterioară 
depunerii cererii

•Cupon indemnizaţie de handicap în 
original sau copie din luna anterioară 
depunerii cererii

•Cupon indemnizaţie de șomaj în ori-
ginal sau copie din luna anterioară de-
punerii cererii

•Cupon indemnizaţie pentru creșterea 
copilului în original sau copie din luna 
anterioară depunerii cererii (copie deci-
zie)

•Cupon alocaţie de stat pt. copii în ori-
ginal sau copie; 

•Adeverinţă școală/facultate prin care 
să se ateste calitatea de elev/student si 
dacă aceștia bene� ciază sau nu de burse

•Cupon alocaţie de susţinere a familiei 
în original sau copie (dacă este cazul)

•Copie după declaraţia de impunere 
privind veniturile realizate în anul de-
punerii cererii, în cazul în care membri 
familiei sunt constituiţi în asociaţii fa-
miliale sau ca persoane � zice autorizate

•Pentru membri familiei care nu rea-
lizează venituri se va anexa declaraţie 
pe proprie răspundere însoţită de ade-
verinţă emisă de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice privind venituri im-
pozabile

•copie contract de inchiriere CASA– 
daca este cazul;

•copie hotarare de divort sau incredin-
tare copil – daca este cazul;

•copie hotarare judecatoreasca defi ni-
tiva de incredintare in vederea adoptiei/
PLASAMENT – daca este cazul;

•hotarare judecatoreasca sau a comisiei 
generale de asistenta sociala si protectia 
copilului sau hotararea judecatoreasca 
privind masura plasamentului in regim 
de urgenta – daca este cazul;

•hotarare judecatoreasca de instituire a 
tutelei – daca este cazul;

•Cod Gaz – pentru solicitanţii de GAZ
•Adeverinta eliberata de Sociatatea 

Agricola unde aveti terenul arendat 
Cine poate bene� cia 

de ajutoarele pentru încălzire
Condiția principală pentru a obține 

acești bani este ca veniturile solicitantu-
lui să � e sub anumite niveluri stabilite 
prin ordonanță, astfel:

-în cazul ajutoarelor pentru gaze natu-
rale, energie electrică și lemne, cărbuni 
și combustibili petrolieri, limita maximă 
a venitului net mediu lunar pe persoană 
(persoana singură sau membrul de fa-
milie) trebuie să � e, de cel mult 615 lei.

Cine poate  depune cererea:
- titularul ajutorului pentru în-călzi-

rea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa 

pe baza unui contract cu clauză de în-
treţinere;

- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major și le-

gal împuternicit de proprietar/titular de 
contract de închiriere;

- reprezentant legal pentru persoane 
singure care nu au împlinit 18 ani.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de domiciliu 
orice modi� care intervenită în compo-
nenţa familiei sau veniturilor de natu-
ră a conduce la modi� carea ajutorului 
acordat.

- modi� cările se anunţă prin depune-
rea unei noi cereri si declaraţii însoţită 
de actele care atestă modi� carea, în ter-
men de 5 zile de la producerea acestora.

Cererile se depun pâna în data 
de 20 a � ecărei luni

Primăria Comunei Olari

Plafonul maxim pentru care se acor-
dă ajutorul pentru încălzire este de 
615 lei!

Facem această precizare deoarece la o 
serie de pensionari s-au mărit pensiile 
cu 5 lei, 10 lei, sau alte sume modice și 
s-au trwzit în situația că depășesc cu 1 
leu sau 2 lei venitul de 615 lei. În aceste 

condiții aceștia nu mai bene� ciază de 
ajutorul de încălzire, � ind depășit pla-
fonul de 615 lei. 

Chiar dacă se depășește cu 1 leu acest 
plafon nu se mai poate acorda ajutorul 
de încălzire.

Așa a fost făcută legea!
Pentru 1 leu în plus la pensie

 se poate pierde dreptul 
la ajutorul pentru încălzire!

ATENȚIE!

Cine poate bene� cia de ajutoarele pentru încălzire:
Condiția principală pentru a obține acești bani este ca veniturile solicitantului 

să � e sub anumite niveluri stabilite prin ordonanță, astfel:
-în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni 

și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoa-
nă (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să � e

 de cel mult 615 lei.

Spre informare!

Viceprimar
Bora Mircea

Lista bunurilor 
ce conduc la excluderea acordării
 ajutorului  de încălzire alocuinței

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative 

în afara locuinţei de domiciliu şi a 
anexelor gospodăreşti

2. Terenuri de împrejmuire a 
locuinţei şi curtea aferentă şi alte 
terenuri intravilane care depăşesc 
1.000 mp în zona urbană şi 2.000 
mp în zona rurală            

Bunuri mobile
1Autoturism/autoturisme şi/ 

sau motoci-cletă/ motociclete cu 
o vechime mai mică de 10 ani cu 
excepţia celor adaptate pentru 
persoanele cu handicap sau des-
tinate transportului acestora sau 
persoanelor dependente precum 
şi pentru uzul persoanelor a� ate 
în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/
motocicletă cu o vechime mai 
mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, 
autocamioane de orice fel cu sau 
fără remorci, rulote, autobuze, 
microbuze

4. Şalupe, bărci cu motor, scu-
tere de apă, iahturi, cu excepţia 
bărcilor necesare pentru uzul 
persoanelor care locuiesc în 

Rezervaţia Biosferei ”Delta 
Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, 
combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: 
presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: 
gater sau alte utilaje de prelu-
crat lemnul acţionate hidraulic, 
mecanic sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare 

de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau 

păsări
1. Suprafeţe de teren, animale 

şi păsări a căror valoare netă de 
producţie anuală depăşeşte suma 
de 1.000 euro pentru persoana 
singură, respectiv suma de 2.500 
euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia din-
tre bunurile menţionate con-
duce la excluderea acordării 
ajutorului social / ajutorului pen-
tru încălzirea locuinţei / alocaţiei 
pentru susţinerea familiei.

Primăria 
Comunei Olari
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„ Ziua Națională a României trebuie să reprezinte pentru 
orice cetățean al țării noastre o mare sărbătoare! 
O sărbătoare a libertății, a unității, o sărbătoare a româ-

nilor de pretutindeni. Este o zi specială în inima fi ecăruia 
dintre noi, o zi pe care și noi, la Olari am sărbătorit-o prin 
această serbare a școlii, o serbare dedicată Zilei Naționale 
a României. Felicit pe toți cei implicați în organizarea 
acestei serbări, precum și elevii care s-au pregătit anume 
pentru a susține spectacolul dedicat Zilei Naționale.”

Primar Răuț Petru

Sărbătoarea Zilei Naționale a fot marcată în comu-
na noastră printr-un spectacol organizat la Căminul 
Cultural din Olari, un spectacol pregătit de elevii de 
la școală, sub coordonarea dascălilor, care au dorit 
astfel să aducă cinstire acestei zi importante din is-
toria României. 
A fost o atmosferă de sărbătoare, în care steaguri-

le tricolore au fost în prim plan, o atmosferă încărca-
tă de emoție, serbarea-spectacol aducând în fața pu-
blicului și un program artistic având ca tematică Ziua 
Națională, elevii recitând poezii și interpretând cânte-
ce dedicate acestei zile de sărbătoare.

Ziua Națională a României
Sărbătorită la Olari

Cu prilejul acestei serbări de mare im-
plicare istorică s-a văzut că la noi în co-
mună Ziua Națională a Românie este 
sărbătorită cu mare solemnitate și cinsti-
re, neuitându-se sacrifi ciile înaintașilor 
care au luptat pentru acest ideal.
Astfel, Căminul Cultural din Olari s-a 

umplut de steaguri tricolore fl uturând, 
acțiunea școlii fi ind o sebare complexă, 
o serbare caracterizată de sentimentul 
patriotic al tuturor celor prezenți. 
S-au cântat cântece patriotice, s-au 

spus poezii, s-au interpretat scenete, 
toate având tematica Marii Uniri.

Atmosfera a fost una electrizantă, o 
atmosferă dominată de sentimentul 
patriotic, o atmosferă care ne-a arătat 
cum se trăiește la Olari marea sărbă-
toare a României- „Ziua Națională”.
Elevii, cadrele didactice și conduce-

rea școlii trebuie felicitați pentru pro-
gramul pregătit cu această ocazie, un 
program din care vă prezentăm și noi 
câteva fragmente, imaginile arătând 
tuturor ce serbare frumoasă am avut la 
Olari.
 O serbare plină de solemnitatea mo-

mentului! >>> pag. 6



CMYK
JURNALUL DE OLARI

       JURNALUL DE OLARI                               pag. 5

S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  C ă m i n u l  C u l t u r a l  d i n  O l a r i

În data de 15 decem-
brie am avut la Olari o serbare școlară-
spectacol dedicată Crăciunului, un 
spectacol care și în acest an s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor celor prezenți, 
prin poposirea la Olari a „Caravanei 
Tradițiilor de Iarnă” în cadrul căreia 
pe scenă au urcat și reprezentanții co-
munei noastre, elevi și coruri.

Tradiție, frumusețe, colindă! Sim-
țăminte ale Crăciunului, simțăminte 
ce au putut �  trăite la Căminul Cultu-
ral din Olari prin această manifestare 
culturală a comunei noastre.

Nimic nu este mai frumos ca în acest 
spirit să auzim și să cântăm chiar noi 
frumoasele colinde românești pe care 

nu le auzim decât în preajma Sărbătorii 
Nașterii Mântuitorului. Am avut astfel 
plăcerea de a auzi pe scena căminului 
cultural cele mai frumoase colinde 
tradiționale românești, interpretate 
într-un mod autentic. 

Fiecare colindă parcă te-a pătruns 
la su� et atunci când ai auzit-o, te-a 
făcut să simți cu adevărat spiritul 
Crăciunului. O seară a colindului 
românesc - așa s-ar putea intitula 
minunata seară în care colindul a 
răsunat în Olari, o seară magică, în 
care repertoriul ales de cei care au 
urcat pe scenă cu acest prilej ne-a adus 
mai aproape de simțămintele bucuriei 
întâmpinării Nașterii Mântuitorului.

Așadar, putem spune că spec-
tacolul de anul acesta din Olari 
a reprezentat un adevărat pro-
gram artistic în care elevii fi e-
cărei clase s-au întrecut pe sine 
în a arăta părinților și tuturor 
celor prezenți, reprezentații 
artistice care mai de care mai 
spectaculoase.  Spectacolul au 
avut ca tematică Crăciunul, 
după cum era și fi resc în aceas-
tă perioadă a anului.
De asemenea, în cadrul acesta 
de sărbătoare, copiii au primit 
cadoruri prin grija administrației 

locale, datorită implicării unor 
sponsori generoși, spre bucuria 
celor mici, care au simțit 
astfel Crăciunul, perioada ca-
dourilor. > pag. 7

>>> pag. 1
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Ziua Națională
sărbătorită la Olari

Ziua de 1 De-
cembrie ne aminteste de jertfa 
inaintasilor nostri, de dorinta 
acestora de a �  uniti sub acelasi 
ideal o tara mare, Romania.
În fi ecare an,  la început de 

decembrie, cu mic, cu mare, 
retrăim emoția Unirii. Unirea 
de la 1 decembrie 1918 repre-
zintă evenimentul principal 
al istoriei României şi toto-
dată realizarea unui deziderat 
al locuitorilor graniţelor ve-
chii Dacii, unirea Transilva-
niei cu România.În conștiința 
națională, 1 Decembrie 1918, 
simbolizează momentul în 
care întreaga românime deve-
nea stăpână absolută, recunos-
cută de celelalte state ale lu-
mii, peste moștenirea lăsată de 
bunicii și străbunicii acestor 
pământuri. 
Începând cu această zi ro-

mânii erau în sfârșit la ei aca-
să, erau singurii care-și hotă-
rau destinele și locul în istorie. 
Statul român garanta oricărui 
cetățean al său dreptul de a pu-
tea vorbi fără opreliști limba 
strămoșilor, de a puteau învăță 
limba vorbită în casele lor, de 
a se putea ruga în biserici în 
limba română. România deve-
nea astfel un cadru în care ori-
ce român putea trăi demn, pu-
tea speră și munci după bunul 
plac. 
În plus, 1 Decembrie 1918 

reprezintă un nou început pen-
tru locuitorii spațiului româ-
nesc, dar și un nou parcurs pe 
valurile agitate ale istorie. De-
osebirea majoră față de seco-
lele trecute este că din acel 1 
Decembrie, pentru fi ecare ro-
mân, soarele răsare dintr-un 

singur loc și anume din capi-
tala României. 
Astfel, într-o zi mohorâtă și 

ploioasă de duminică, dar cu 
lumină și soare arzător în ini-
mile românilor, în 1 decem-
brie 1918, a avut loc la Alba 
Iulia Adunarea Naţională care 
a decis Unirea cu România.

Prezenta copiilor la un astfel 
de eveniment ne asigura fap-
tul ca viitorul nu-si va uita tre-
cutul, valorile neamului ro-
manesc transmitandu-se din 
generatie  in generatie.
După Revoluţia din 1989, din 

anul 1990, 1 Decembrie devi-
ne Ziua Naţională a României 
şi sărbătoare publică, conform 
Legii nr. 10 din 31 iulie 1990.
 Putem concluziona afi rmând 

că Ziua Naţională a României 
a fost marcată la Olari  într-un 
cadru festiv, evenimentul fi ind 
organizat la Căminul Cultural, 
acolo unde elevii au susținut 
recitaluri de cântece patrioti-
ce, au spus poezii, respectiv 
au prezentat o serbare dedica-
tă Marii Uniri. 
Totul s-a petrectu în prezența 

primarului Răuț Petru, a pre-
oților comunei, precum și a 
unor cadre profesorale care au 
și prezentat auditoriului câteva 
repere istorice și literare dedi-
cate Marii Uniri și formării sta-
tului unitar român.
Încheiem, spunând că acum, 

în an centenar, când s-au scurs 
100 de ani de la Marea Uni-
re, elevii, coordonați de dască-
lii lor, au omagiat Unirea, prin 
programe artistice tematice 
desfășurate în cadrul proiectu-
lui educational ,,1 Decembrie- 
Uniți în cuget și-n simțiri!”- 
2018 An Centenar. 

>>> pag. 4
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Pentru prevenirea unor evenimente nedorite în peri-
oada sărbătorilor de iarnă vă informăm asupra câtorva 
aspecte legislative care reglementează și sancţionează 
regimul de deţinere, comercializare și folosire a artico-
lelor pirotehnice, după cum urmează :

Pentru a putea deţine, comercializa, transporta și folo-
si articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia 
de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului terito-
rial de muncă și de la inspectoratul judeţean de poliţie 
pe raza cărora își desfășoară activitatea, după caz.

Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către alte persoane juridice au-

torizate decât articole pirotehnice din clasele/categorii-
le pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole piro-
tehnice din clasele/categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele pi-
rotehnice din clasa/categoria 1/F1 pot �  comercializate 
către populaţie tot timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de 
divertisment din categoriile 3/F3 și 4/F4 este permisă 
numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al 
inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, 
după caz, al municipiului București și avizul inspecto-
ratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Gene-
rale de Poliţie a Municipiului București, pe a cărui rază 
se execută jocurile respective.

Persoanele � zice autorizate
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, 

folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole piro-
tehnice din clasele/categoriile 2-4, P.2 și T.2 .

b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din clasa/
categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţi-
ona, importa sau comercializa.

Folosirea articolelor pirotehnice
 SE INTERZICE

 în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepţia perioadelor au-

torizate, precum și a evenimentelor de interes local, na-
ţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor 
locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de 
locuinţe cu până la 4 niveluri și la mai puţin de 100 m 
faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile elec-
trice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și li-
vrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile 
de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de re-
glementările în vigoare pentru obiectivele chimice și 
petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pe-
ricol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alune-
cări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe 
aleile pietonale și în spaţii deschise cu aglomerări de 
persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
Infracţiuni

Art. 37 din Legea 126/1995 republicată și cu modi� că-
rile ulterioare

Constituie infracţiune și se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate 
fără drept;

b) comercializarea articolelor pirotehnice din catego-
riile 1 și PI către persoane care nu au împlinit vârsta de 
18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a articolelor pi-
rotehnice destinate a �  utilizate de către pirotehnicieni.

SVSU Olari

În atenția cetățenilor!S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
 l a  C ă m i n u l  C u l t u r a l  d i n  O l a r i

Bucuria faptului că 
încă se păstrează în comuna noas-
tră tradiția colindatului nu poate 
�  descrisă în cuvinte. S-a văzut 
această bucurie peste tot în sala 
căminului cultural din Olari, care 
a vibrat de trăirile unice ale Cră-
ciunului. Toată lumea a venit să se 
bucure de o seară specială, elevii 
școlii, dascălii, corurile, precum 
și toți cei implicați în programul 
artistic meritând toate felicită-
rile, căci ne-au readus în minte 
frumusețea Crăciunului serbată 
după datinile și tradiții autentice 

românești. 
A fost cu adevărat o seară a bucu-

riei trăirii atmosferei Crăciunului, 
când Nașterea Mântuitorului este 
vestită prin colind, prin cântec de 
bucurie!

O bucurie cum doar la Crăciun 
poate �  simțită! Unică prin felul ei!

O surpriză în program a fost și 
prezența grupului de colindători 
format din primarul Răuț Petru, 
consilieri locali și angajați ai Pri-
măriei, care au urcat pe scenă pen-
tru a aduce bucuria colindului ro-
mânesc.

>>> pag. 5

>>> pag. 8
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S p e c t a c o l  d e  c o l i n d e
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Serbarea-spectacol 
a fost dominată de sentimentul 
voioșiei, peste tot  simțindu-se 
bucuria apropierii sărbătorilor 
iernii, toată lumea, de la cei mici 
la cei mari, trăind intens fi ecare 
moment al spectacolului. Ceea ce 
a încântat cel mai mult audiența au 
fost nu doar colindele prezentate 
de elevi ci și costumațiile 
acestora. De la, moși crăciuni 

și crăciunițe, sau îmbrăcați în 
tradiționalele costume populare, 
elevii ne-au adus încă o dată 
aminte de cât de frumoasă este 
această sărbătoare a Crăciunului, 
a nașterii Mântuitorului.
Iar ca spectacolul să � e complet 
nu a lipsit din scenă nici Moș 
Crăciun, care a venit de departe 
să aducă elevilor cadourile mult 
dorite.

>>> pag. 7

Primarul Răuț Petru,  a do-
rit să puncteze încă odată 
importanța sărbătorii Cră-
ciunului, concertul � ind 
dedicat anume acestei S� n-
te Sărbători.

 Primarul ne-a declarat: 
„Am dorit ca în acest an 
concertul de colinde or-
ganizat la Cămunul Cul-
tural din Olari să aducă 
în inima tuturor bucuria 
Nașterii Mântuitorului. Am 
dorit ca atmosfera deosebi-
tă a acestei mari sărbători 
a creștinătății să învăluie 
comuna noastră, să aducă 
pacea su� etească atât de 

dorită de � ecare, pace  care 
poate �  găsită doar prin 
credință în Dumnezeu. Sper 
din toată inima că acest 
spectacol a fost pe placul tu-
turor celor prezenți, iar pro-
gramul artistic  s-a ridicat 
la nivelul dorințelor audi-
toriului. Prin acest specta-
col am încercat să avem în 
comună o ultimă manifes-
tare culturală de anvergură 
pe acest � nal de an 2018, 
marcând practic nu doar 
bucuria Crăciunului ci și 
apropierea anului nou. Do-
resc să mulțumesc Consi-
liului Județean Arad care a 

susținut acest program cul-
tural intitulat „Caravana 
Tradițiilor de Iarnă”, prin 
care am avut la Olari aceas-
tă seară de colinde  și sper 
ca și la anul să reușim să 
continuăm această tradiție 
de dinaintea Crăciunului.”

Primar 
Răuț Petru

Sculați-vă gazde mari
În sara de Crăciun

Sculați voi români plugari
În sara de Crăciun

Că vă vin colindători
În sara de Crăciun

Noaptea pă la cântători
În sara de Crăciun.

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești

Drumu-i greu și-am obosit
În sara de Crăciun

De departe am zânit
În sara de Crăciun

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești

Și colinda nu-i mai multă
În sara de Crăciun

Să trăiască cine-o ascultă
În sara de Crăciun

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești

A sosit vremea colindelor
Colindăm, colindăm 

iarna.....


