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Stimați concetățeni, ne apropiem de 
una dintre cele mai mari sărbători din 
an și anume Învierea Mântuitorului Ii-
sus Hristos. Este praznicul care ne face 
să � m mai buni, mai iertători, să pri-
mim lumina Învierii în su� etul nostru. 
E momentul în care trebuie să uităm de 
toate necazurile și după un post de 40 
de zile, de curățire trupească și su� e-
tească, să petrecem în armonie, alături 
de cei dragi Învierea Domnului. 

Anul acesta, datorită diferențelor 
din calendarul sărbătorilor creștine- 
cel catolic și cel ortodox-o parte a 
comunității noastre locale serbează 
Paștele pe data de 1 aprilie, iar altă 
parte a comunității noastre se bucură 
de marea sărbătoare pe data de 8 
aprilie.

Bucuria Sărbătorii Pascale nu este 
nici trecătoare și nici înjumătățită. 
Este bucuria prin excelență, pentru 
că e bucuria deplină. Tocmai de ace-

ea nimeni nu trebuie să � e trist în 
noaptea de Înviere, căci toate motive-
le de întristare sunt nesemni� cative 
față de biruirea morții.  

Una dintre caracteristicile sărbăto-
rii pascale este de a ne aminti de pa-
timile, de moartea și învierea Mântu-
itorului Iisus Hristos, de a ne aminti 
prin ce a trecut Iisus Hristos pentru a 
ne izbăvi pe noi de păcat, de a ne face 
mai buni cu cei din jurul nostru mai 
iubitori și totodată mai înțelegători. 
Vedem în aceste zile de post cutre-
murătoarele suferințe la care a fost 
suspus Mântuitorul, dar a trecut pes-
te tot răul pricinuit de � ecare dată 
iertător și plin de speranță de mai 
bine. 

Chiar dacă trăim într-o lume în care 
totul se succede cu repeziciune, iar 
oamenii parcă nu mai au timp pen-
tru ei, nu mai au timp să se bucure de 
lucrurile importante pentru liniștea 
su� etească a � ecăruia și se gândesc 
doar la grijile cotidiene materiale, în 
aceste momente nu trebuie să uităm 
că cea mai de preț bucurie este cea lă-
untrică, su� etească! 

Chiar dacă mulți trăiesc cu îndârjire 
în su� et, uitând să aprecieze de cli-
pele frumoase ale prezentului, chiar 
dacă unii, din interese personale au 
ajuns să poarte dușmănie în inimă, 
sau au ajuns să-și trădeze aproapele, 

prietenul, nu trebuie să uităm măcar 
acum, înaintea  sărbătorii pascale să 
� m iertători cu cei care ne-au greșit, 
căci însuși Mântuitorul ne îndeam-
nă: “Iubește pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi”.

Sper ca praznicul Învierii Domnu-
lui să vă aducă tuturor liniștea și bu-
curia mult râvnite de noi toți. Să spe-
răm că tradiționalele ouă roșii care 
simbolizează sângele vărsat de Iisus 
și miracolul renașterii să ne aducă și 
nouă aceste sentimente, iar mielul, 

simbol al jertfei Mântuitorului nos-
tru să ne aducă noroc și bunăstare. 
Vă doresc înainte de S� ntele Paște  
multă iubire, lumină în su� et, bucu-
rie și bineînțeles multă sănătate și să 
sărbătoriți alături de cei dragi s� ntele 
sărbători în fericire și armonie.   

Dumnezeu să ne lumineze calea și 
să � m mai buni în tot ceea ce facem.

Sărbători de Paște 
Binecuvântate!

Primar Răuț Petru

Un praznic luminat și liniștit!

Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!
 ”Învierea Mântuitorului  reprezintă, pentru noi toţi, o 

sărbătoare a bucuriei şi a speranţei. Cu acest prilej, vă 
adresăm cele mai frumoase gânduri de sănătate, clipe 
minunate împreună cu cei dragi, linişte şi pace în sufl et, 

alături de creştineasca urare Hristos a Înviat!”
Primar, viceprimar, Consiliul Local!

 Sfânta Sărbătoare Pascală,
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos

Sărbătoarea Învierii Domnului ne rea-
mintește din nou de diferențele calenda-
ristice  dintre Biserici: Biserica occiden-
tală sărbătorește Învierea Domnului la 1 
aprilie, iar Biserica orientală, după calen-
darul vechi, pe data de 8 aprilie. Serbarea 
Paștelui liturgic ar �  mai frumoasă dacă 
toţi creștinii, împreună, ar sărbători în 

aceeași zi, căci ar corespunde rugăciunii 
lui Isus din seara de Joia Mare: „Ca toţi să 
� e una, după cum tu, Tată, ești în mine 
și eu în tine, ca și ei să � e una în noi, ca 
să creadă lumea că tu m-ai trimis” (Ioan 
17, 21). 

Dar, până când reușim, cu ajutorul 
Sfântului Duh, să sărbătorim împreună 
Învierea Domnului, să ne reînnoim în 
su� et cu ocazia s� ntelor sărbători. În 
acest sens, trebuie să ne trăim unitatea la 
nivelul comunităţii, a familiei și pe plan 
personal.

 În aceasta constă adevărata trăire în 
su� et a sărbătorii Învierii Domnului. Să 
căutăm și să regăsim bunătatea din � e-
care dintre noi și bucuria de a �  alături 
de aproapele nostru. >>> pag. 2

„Mascații din Olari”
 o tradiție a comunei

Ce este o comunitate fără 
tradiții, fără continuitate? Ni-
mic.

De aceea, ne bucură faptul 
că vedem cum tradițiile co-
munității locale se păstrează 
și se pepetuează an de an, căci 
aceste constituie identitatea 
culturală a unei comunități.

„Mascații”- să-i denumim 
după cum sunt cunoscuți în 
folclor, fac parte din identitatea 
culturală a comunei Olari, iar 
faptul că tradiția există încă, este  
motiv de apreciere pentru cei 
care continuă acest obicei local 
pe c are-l vedem în județul Arad 
doar la noi. >>> pag. 8
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In vremea aceea, după ce a trecut 
sâmbăta, când se lumina de ziua 
cea dintîi a săptămânii, au venit să 
vadă mormântul Maria Magdalena 
şi cealaltă Marie. Şi iată s-a făcut 
cutremur mare, căci îngerul Dom-
nului, pogorându-se din cer şi ven-
ind, a prăvălit piatra de la uşă şi a 
stat deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era 
luminoasă şi îmbrăcămintea lui albă 
ca zăpada. De frica lui s-au cutremu-
rat cei care păzeau şi s-au făcut ca 
nişte  morţi. 

Îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu 
vă temeţi voi, căci ştiu că pe Iisus cel 
răstignit căutaţi. Nu este aici, căci 
S-a sculat precum a spus. Veniţi de 
vedeţi locul, unde a zăcut Domnul. 
Duceţi-vă degrabă şi spuneţi uce-
nicilor Săi că S-a sculat din morţi 
şi va merge mai înainte de voi în 
Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iata, am 
spus vouă. Iar ele au plecat în grabă 
de la mormânt şi cu frică şi bucurie 
mare au alergat să vestească pe uce-
nicii Săi.

Dar cum mergeau ele să vestească 
pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpi-
nat şi le-a zis: bucura-ţi-vă! Iar ele, 
apropiindu-se, au cuprins picio-
arele Lui şi I s-au închinat. Atunci 
Iisus le-a zis: nu vă temeţi. Mergeţi 
şi spuneţi fraţilor Mei să meargă 
în Galileea şi acolo Mă vor vedea. 
Iar pe când se duceau ele, iată unii 
dintre păzitori, venind în oraş, au 
spus căpeteniilor preoţilor toate 
cele ce s-au întâmplat. Atunci ei, 
adunându-se împreună cu bătrânii 
şi ţinând sfat, au dat bani mulţi 
ostaşilor şi le-au zis: spuneti că uce-
nicii Lui,venind noaptea, L-au furat 
pe când noi dormeam. Dacă însă se 
va auzi la dregător, noi îl vom po-
toli, şi pe voi vă vom face fără grijă. 
Iar ei luând banii, au făcut cum i-au 
învăţat; şi s-a răspândit vorba aceas-

ta intre iudei până în ziua de astăzi.” 
Matei, XXVIII, 1 – 16.

Cu ajutorul Bunului și Milostivului 
Dumnezeu ne apropiem de cea mai 
mare sărbătoare a creștinătăţii: ÎN-
VIEREA MÎNTUITORULUI, săr-
bătoare care aduce în casele noastre 
multă bucurie . Am trecut o perioa-
dă de  patruzeci de zile de pregătire. 
Cum ne-am pregătit altfel dacă nu 
prin post si rugăciune, post și milos-
tenie. Stim cu totii, de la mic la mare 
ce înseamnă postul . Știm cu toţii ce 
însemnă rugăciunea sau milostenia, 
rămâne doar să ne facem o analiză 
serioasă dacă am fost pe calea cea 
bună și dreaptă, sau ne-am a� at pe 
lângă această cale. Nu este su� cient 
să faci eforturi pentru a te abţine de 
la mâncare și băutură dacă nu te ab-
ţii și de la fapte, de la vorbe care pot 
provoca rău celui de lângă tine. 

Pe tot parcursul acestor patruzeci 
de zile de pregătire, biserica a avut 
grijă să ne de-a exemple demne de 
urmat prin pericopele evanghelice 
care s-au citit la Sfânta Liturghie.

A fost duminica în care Mântuito-
rul Hristos face minunea vindecării 
slăbănogului din Capernaum, ofe-
rindu-ne exemplu personal de cum 
trebuie ajutat un semen.

A fost duminica S� ntei Cruci în 
care ne îndeamnă să ne lepădăm 
de noi înșine și de tot ceea ce este 
lumesc, vremelnic și trecător și să-I 
urmăm Lui.

A fost duminica în care iarăși avem 
exemplu de întrajutorare prin vin-
decarea � ului lunatec.

Desigur că ajungem și la Dumini-
ca Floriilor, duminica în care Mân-
tuitorul intră triumfal în Ierusalim, 
este aclamat de mulţime, oamenii 
sunt bucuroși Să-L vadă. Dar aceeași 
oameni care în aceasată duminică își 
aștern hainele inaintea Mântuitoru-
lui, strigând Osana, peste puţin timp 
vor striga Răstigneste-L. Este Săptă-
mâna Patimilor, care se incheie cu 
moartea Mântuitorului de pe Cru-
cea Golgotei.

Vine însă ziua intîi a săptămânii 
(DUMINICA) când Hristos iese În-
vingător din mormânt , biruind cu 
moartea pe moarte.

Si pentru că am amintit în treacăt 
aproape toate momentele importan-
te din perioada Postului Mare să ne 
cercetăm � ecare su� etele și să facem 
o analiză a vieţii noastre din acest 
post, precum și a vieţii noastre de 
până acum, să vedem unde ne si-
tuăm. Suntem prin viaţa noastră de 
până acum pe drumul cel bun, sau 

nu ?
 Dacă da, atunci să continuăm, fă-

când eforturi pentru a deveni și mai 
buni, rugându-L pe Dumnezeu sa 
� e cel care să ne întărească în cre-
dinţă. 

 Dacă nu, atunci să facem același 
lucru pe care l-a făcut  � ul risipitor, 
să găsim aceea putere lăuntrică de-a 

ne lepăda de păcat și de-a ne întoar-
ce la  Dumnezeu.

În această zi de sărbătoare să lăsăm 
la o parte, ura, cearta, dușmănia, 
invidia și alte păcate care strică dra-
gostea și buna înţelegere între oa-
meni și să prăznuim cu toţii Învierea 
Mântuitorului.

Sărbători Pascale Fericite!

În întâmpinarea 
Sfintei Sărbători Pascale

La Biserica Ortodoxă din Sintea Mică
În acest număr al ziarului local 

ne-am îndreptat atenția asupra 
comunității ortodoxe din Sintea 
Mică și a comunității orodoxe din 
Olari, două comunități pe care le 
respectăm și cărora dorim să le 
transmitem încă de pe acum sărbă-
tori fericite de Paște!

Am poposit la cele două lăcașuri 
de cult duminică 25 martie, cu oca-
zia sărbătorii Bunei Vestiri, de unde 
vă și prezentăm cele câteva imagini 
grăitoare pentru a intra în această 
atmosferă specifică de dinaintea 
sărbătorii pascale.
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În întâmpinarea 
Sfintei Sărbători Pascale
La Biserica Ortodoxă din Olari

Hristos a înviat!
Acest salut creștinesc ră-

sună de Paști în toate bisericile. Preamă-
rim cu inimi pline de bucurie pe cel care 
a creat cerul și pământul, pe cel care l-a 
creat pe om după chipul și asemănarea sa, 
care ne cheamă pe toți la viață, care prin 
Fiul său, Iisus Hristos înviat din morți, a 
învins moartea și ne-a redat viața.

Sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea 
speranțelor și ne spune că Hristos a în-
viat din morți, pentru ca viața noastră să 
aibă sens, speranță și lumină. Sărbătoarea 
Paștelui ne scoate din rândurile animale-
lor și ne înalță la rangul � ilor lui Dumne-
zeu. 

Sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea 
bucuriei. Biserica, prin Liturghia Pasca-
lă, ne îndeamnă: „Să ne bucurăm și să 
ne veselim, Domnul a înviat!” - bucuria 
creștinului este motivată. 

Prin moartea și învierea lui Hristos am 
fost răscumpărați și eliberați de robia pă-
catului, a diavolului și a morții veșnice. 

Prin Învierea Sa, Iisus Hristos învinge 
orice obstacol, orice întuneric, orice rău-
tate. După Înviere, El le-a zis apostolilor: 
Eu sunt, nu vă temeți, eu am învins lumea! 
Avem toate motivele să ne bucurăm!

Sărbători Pascale
 Binecuvântate!

>>> pag.1

Stimați cetățeni
Tuturor ne face plăcere să locuim într-o casă 

curată, cu o gospodărie bine organizată, având 
curtea și grădina îngrijite. De asemenea, ne face 
plăcere și cinste tuturor să � m locuitori ai unuei 
comune curate și îngrijite.

 De aceea, este esențial ca � ecare dintre noi să 
păstreze curățenia, atât în jurul casei sale, cât și 
în spațiile publice de pe raza comunei Olari, pe 
terenuri virane și pășuni din intravilanul și din 
extravilanul localităților.

Gunoiul menajer este colectat de către o soci-
etate specializată pentru acest serviciu public, 
pentru care � ecare dintre noi plătim o taxă, iar 
societatea de salubritate are obligația de a ridica 
gunoiul menajer și de a-l transporta la o groapă 
de gunoi autorizată. 

Este normal, așadar, ca deșeurile menajere să 
� e predate societății care se ocupă de colecta-
rea lor, � ind vorba despre un serviciu pe care îl 
plătim oricum. În cazul în care aveți moloz sau 
deșeuri rezultate din construcții, vă rugăm să ne 
contactați, astfel încât să identi� căm o modalitate 
de a-l depozita fără să aducem atingere mediului 
înconjurător.

Prin Hotărârea Consiliului Local este inter-
zisă aruncarea sau depozitarea gunoaielor și 
deșeurilor de orice fel, în spațiile publice de pe 
raza comunei, � e că sunt parcuri, pășuni, păduri, 
cursuri de apă, acostamente ale căilor de acces, 
terenuri virane din intravilan sau extravilan iar 
nerespectarea acesteia constituie contravenție și 
se sancționează cu amendă.

Haideți, așadar, să nu mai aruncăm gunoaiele 
pe marginea drumurilor sau a localităților și în 
locurile publice, evitând luarea unei amenzi atât 

de către comună, cât și de către noi, cetățenii săi! 
Să ne păstrăm comuna curată și îngrijită, așa 

cum este normal în oricare comunitate locală.
Pe lângă activitățile specifi ce ale administrației 

de curățare a domeniului public, fi ecare cetăţean 
trebuie să pună umărul la curățenia de primăvară 
:

- să-şi facă curat în faţa locuinţei;
- să nu depoziteze utilaje agricole, materiale de 

construcţii sau orice alte materiale în fata locu-
inţei;

- să repare podeţele din faţa caselor şi să cure-
ţe şanţurile pentru a asigura scurgerea apelor de 
pluviale;

- să-și văruiască pomii din fața gospodăriilor
Doar printr-o colaboarare administrație - 

cetățeni se poate menține o comună cât mai bine 
pusă la punct.

Primăria Olari

În atenția cetățenilor
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- Având în vedere că s-a contu-
rat structura bugetului local, cum 
vedeți perspectivele anului în curs 
din punct de vedere administrativ 
pentru comuna Olari?

-Avem pregătit un buget local 
echilibrat, structurat pentru acope-
rirea necesităților tuturor sectoare-
lor de activități importante pentru 
bunul mers al comunei, un buget  
prin care continuăm administrarea 
comunei în vederea implementării 
unor proiecte utile pentru comuni-
tatea locală, precum și asigurarea în 
bune condiții a actului administra-
tiv al comunei.

În acest sens, s-au prevăzut sume-
le necesare desfășurării activităților 
școlilor, a activităților culturale (or-
ganizarea unor evenimente impor-
tante în comună), administrative, 
� ind stabilite și � nanțările pentru 
anumite investiții în infrastructu-
ră, construirea și amenajarea de noi 
obiective, pentru co� nanțările ne-
cesare unor noi proiecte etc. 

Construcția bugetului comunei a 
fost structurată într-un mod realist, 
prin cântărirea cu chibzuinţă a ba-
nilor avuţi la dispoziţie, fără a face 
excese la capitolul cheltuieli, având 
prevăzute sumele pentru � ecare 
investiție preconizată. Așa cum am 
reușit să administrăm  prin asigu-
rarea unui echilibru al bugetului 
local, așa continuăm și anul acesta, 
gestionând banul public cu respon-
sabilitate, ținând seama de raportul 
venituri- cheltuieli și de demararea 
unor noi proiecte cu � nanțare ex-
ternă bugetului local.

De asemenea, s-a realizat și o pri-

oritizare a investiţiilor, luând în cal-
cul asigurarea resurselor � nanciare 
pentru acoperirea necesităţilor bu-
nului mers al comunei. 

Pot spune deci, că structura bu-
getului de anul acesta ne permite 
asigurarea necesarului � nanciar 
pentru desfășurarea activităților de 
interes pentru comună, în același 
timp având la dispoziție și sume 
pentru derularea unor proiecte 
investiționale utile în comună.

-Ce proiecte aveți în plan pentru 
acest an în comună?

-Vă dați seama că nu pot expune 
în câteva rânduri toate capitolele 
pe care le cuprinde bugetul pentru 
anul 2018. Pot însă face o scurtă 
prezentare a principalelor proiecte 
preconizate pentru acest an:

-prin fonduri proprii și Consiliul 
Județean s-a început  construcția 
capelei la Olari

-de asemenea, tot pe fonduri eu-
ropene, prin GAL, avem depus și 
proiectul pentru construcția unei 
capele la cimitirul evanghelic

-s-au demarat lucrările de ame-
najare a terenului de fotbal, prin 
împrejmuirea suprafeței de joc, 
urmând ca pe viitor să aibă loc și  
construcția vestiarelor

- vom realiza lucrările de intro-
duce a apei la Sintea Mică, în mo-
mentul de față � ind în procedura 
de  licitație pentru desemnarea 
constructorului

- s-a câștigat proiectul de asfalta-
re străzi în Sintea Mică, urmând 
a începe procedurile legale de 
achiziții publice pentru desemna-
rea companiei care să se ocupe de 

aceste lucrări
- suntem în discuții pentru in-

troducerea rețelei de gaz la Olari 
și Sintea Mică, precum și a cana-
lizării la Olari, proiect pe POIM. 
Acestea sunt însă investiții de mare 
anvergură, am început demersuri-
le în acest sens, dar, nu se vor putea 
face de azi pe mâine, � ind necesar 
a parcurge mai multe etape până 
la � nalizare

-avem proiectul de reabilitare a 
școlii cu clasele I-IV din Olari, pro-
iect pe care-l depunem pe fonduri 
europene prin POR

-nu în ultimul rând, anul aces-
ta scăpăm și de plata ultimelor 
restanțe la vechile datorii ale co-
munei, datorii care efectiv ne-au 
tocat bugetul local, lipsindu-ne de 
mulți bani pe  care i-am �  putut 
folosi la investiții în diverse lucrări 
necesare pentru comună

-de asemenea, vom susține ac-
tivitatea ansamblului folcloric al 
comunei, precum și echipa de fot-
bal, preocupându-ne în același 
timp și de susținerea activității 
instituțiilor de învățământ ale co-
munei noastre

Cele prezentate mai sus sunt câ-
teva dintre proiectele prevăzute 
pentru acest an, proiecte pe care le 
susținem din fonduri proprii, prin 
programe ale Ministerului Dez-
voltării, cu sprijin de la Consiliul 
Județean și din fonduri europene.

 Avem în plan însă și alte proiec-
te investiționale, dar despre aceste 
proiecte doresc să vorbesc la mo-
mentul oportun, mai precis, atunci 
când avem sigură sursa de � nanțare. 
Niciodată nu mi-a plăcut să discut 
despre lucruri ipotetice, ci doar la 
concret, pe date reale.

Fac precizarea că, pe lângă inves-

tițiile în lucrări și proiecte amintite, 
structura bugetului cuprinde și capi-
tolele destinate întreținerii parcului 
auto al comunei, susținerea activității 
școlilor și grădinițelor, asigurarea 
� nanțării transportului elevilor, asi-
gurarea curățeniei în comună, asigu-
rarea sumelor de bani pentru organi-
zarea manifestărilor culturale, costul 
cu iluminatul public etc.

Ca o concluzie, chiar dacă avem 
pentru anul acesta un buget mic, 
acesta este structurat corespun-
zător, pe capitole și obiective bine 
de� nite, care ne permite atât � na-
lizarea plăților vechilor datorii, cât 
și implementarea unor investiții în 
comună.

-Un gând pentru cetățeni?
-În primul rând mulțumesc tuturor 

cetățenilor din Olari și Sintea Mică, 
� indcă i-am simțit mereu  alături de 
mine și doresc ca împreună, în uni-
tate și bună înțelegere,  să continuăm 
adminstrarea comunei cât mai bine 
și cu rezultate pentru comunitatea 
noastră locală. Sigur, mai sunt încă 
multe de făcut, mergem însă înainte, 
trecând peste toate greutățile, spre 
binele comunei Olari.

Vă doresc tot binele din lume și un 
an prosper în care � ecare să-și în-
deplinească propriile năzuințe.

De  asemenea, � indcă ne apropi-
em de marea sărbătoare a Învierii 
Mântuitorului, vă doresc tuturor 
Sărbători Pascale Fericite.

Obiectivele anului 2018
Interviu cu primarul Răuț Petru

Primar Răuț Petru

Informații utile Actele necesare obținerii ajutoarelor sociale
PRESTAŢIA SOCIALĂ - DENUMIRE VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE ACTE NECESARE TERMEN DE DEPUNERE

ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII NU ARE BAREM DE VENIT  cerere tip, copie acte identitate părinţi,copie certi� cat de naştere copil, copie livret de familie, 
copi e certi� cat căsătorie părinţi , dosar

1-25 ale lunii 

ALOCAŢIE DE SUSŢINERE A FAMILIEI MAXIM 530 LEI – MEMBRU DE FAMILIE cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certi� cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certi� cat de căsătorie, adeverinţă salariu părinţi, adeverinţă venit de la ANAF, copie 
talon pensie, copie talon indemnizţie handicap

1-25 ale lunii

VENIT MINIM GARANTAT FĂRĂ VENITURI cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certi� cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certi� cat de căsătorie, adeverinţă venit de la ANAF, copie talon pensie, copie talon 
indemnizţie handicap

1-25 ale lunii

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL NU ARE BAREM DE VENIT cerere tip, adeverinţă tip (anexa2) completată de angajator, declaraţia celuilat părinte, copie 
după cererea depusă la angajator şi ştampilată de acesta , privind intrarea în concediul pentru 
creşterea copilului , coipe a deciziei de suspendare a contractului muncă , copie acte identitate 
părinţi , copie certi� cat de căsătorie părinţi, certi� cat de naştere a copilului pentru care se 
solicită drepturile , copie certi� cate de naştere a celorlaţi copii, copie livret de familie , stagiu 
de cotizare eliberat de către Casa de Pensii pentru ambii părinţi , copie ultimul concediu medi-
cal sau adeverinţă , adeverinte de venit de la ANAF pe ultimii doi ani , dosar plic 

1-25 ale lunii

STIMULENTUL DE INSERŢIE NU ARE BAREM DE VENIT cerere tip, adeverinţă tip angajator (anexa 2), copie acte de identitate părinţi , copie certi� cate 
naştere copii, copie livret de familie , stagiu de cotizare eliberat de Casa de Pensii pentru ambii 
părinţi , adeverinţă dereluare a activităţii de la angajator , dosar 

1-25 ale lunii 

LIVRET DE FAMILIE NU ESTE NECESAR cerere tip , copie certi� cate de naştere părinţi , copie certi� cate de naştere copii, copie carte de 
identitate părinţi 

1-25 ale lunii 

TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ MAXIM 284 lei – membru de familie cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certi� cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certi� cat de căsătorie, adeverinţă salariu părinţi, adeverinţă venit de la ANAF, copie 
talon pensie, copie talon indemnizţie handicap

1-25 ale lunii 
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-Ați preluat recent funcția de vice-
primar. Cum ați caracteriza actul 
adminstrativ al comunei ?

-Avem o administrație locală care se 
desfășoară în cele mai bune condiții. 
Acest lucru denotă că avem în comu-
nă o atmosferă constructivă, existând 
maturitatea politică necesară pentru 
a continua pe linia păstrării liniștii 
și bunului mers al comunei, ceea ce 
se răsfrânge pozitiv și asupra actului 
adminsitrativ.

 Putem vorbi de o evoluție bună a 
comunei noastre,, o evoluție posibi-
lă prin conlucrarea între Consiliul 
Local, primar, viceprimar, aparatul 
administrativ al Primăriei și ceilalți 
factori decizionali ai diferitelor 
instituții publice. Doar așa putem să 
construim, doar așa putem să dez-
voltăm comuna.

Acest lucru sunt convins că va �  
menținut și pe mai departe, printr-
o colaborare între toți factorii de-
cizionali, bazată pe corectitudine, 
transparență, seriozitate decizională 
și respect reciproc. Toți locuim aici 
și toți trebuie să avem același țel: bi-
nele comunei Olari.

Important de precizat este fap-
tul că avem la Olari o unitate în 
administrație, existând o bună co-
laborare cu consilierii locali, care se 
preocupă de bunul mers al comunei, 
căutând să spijine inițiativele cu im-
pact pozitiv pentru comună. 

Indiferent de opțiunile și reprezen-
tările politice, dorim să avem o at-
mosferă bună de lucru, propice dez-
voltării și discuțiilor de substanță, 
constructive și necesare pentru a 
găsi cele mai bune soluții în vederea 
modernizării comunei și asigurării 
unei administrații e� ciente, cu re-
zultate concrete în lucrări de mo-
dernizare a comunei.

Astfel, pentru ca lucrurile să mear-
gă în direcția bună trebuie să se 
ajungă mereu la consensul necesar 
asigurării stabilității adminsitrative, 

ca unic mijloc de progres pentru co-
mună.

Gândind astfel, corect, putem merge 
pe o pantă ascendentă, cu rezultate vi-
zibile prin prisma proiectelor utile dez-
voltării comunei noastre.

- O prognoză pentru anul acesta?
- Planuri sunt multe, dorim să con-

tinuăm pe acest drum al moder-
nizării comunei și sunt convins că 
vom putea implementa anul acesta 
o serie de proiecte bene� ce pentru 
comună, proiecte cuprinse deja în 
planul de achiziții publice pentru 
anul 2018, bugetul � ind structurat 
de așa manieră încât să realizăm 
noi lucrări necesare pentru binele 
comunității noastre locale.

Toate acestea le vom face cu respec-
tarea cerințelor concetățenilor noștri 
din Olari și Sintea Mică, cărora le și 
transmit pe această cale cele mai sin-
cere gânduri ale mele, asigurându-i 
că vom administra comuna plecând 
zi de zi de la premisa că suntem pe 
aceste funcții datorită votului lor și 
că a această responsabilitate este lu-
ată foarte în serios de către mine și 
colegii mei.

-Mesajul dumneavoastră către ce-
tățeni?

-Împreună cu domnul Primar și 
colegii mei, consilierii locali, sun-
tem deschiși oricărei inițiative sau 
propuneri utile comunei, cu toții 
dorindu-ne un singur lucru: să lă-
săm ceva frumos în urma activității 
noastre, să vedem cum comunita-
tea locală dispune de cât mai bune 
condiții de urbanism.

Vă doresc tuturor unitate și nu 
dezbinare, pentru a trăi în bună 
înțelegere uni cu alții, spre binele 
nostru și al tinerelor generații.

La Olari avem unitate în administrație
De vorbă cu viceprimarul Bora Mircea

Viceprimar
Bora Mircea

Orice persoană care dobândeşte, 
construieşte sau  înstrăinează, după 
caz, clădire, teren, mijloc de trans-
port,  are obligaţia de a depune o 
declaraţie � scală la Serviciul de im-
pozite şi taxe al Primăriei,  în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii, 
înstrăinării sau construirii. Con-
tribuabilii care se a� ă în oricare din 

aceste situaţii şi au dobândit clădiri, 
terenuri, mijloc de transport în cur-
sul anului, sunt rugaţi să depună la 
Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie 
� scală, împreună cu copia actului 
de proprietate (contract de vânzare-
cumpărare, donaţie, succesiune etc) 
şi a actului de identitate.

Primăria Olari

În atenția cetățenilor!

Compartimentul Urbanism Atenționează!
Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expi-

rare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată 
și actualizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei 
pentru reglementarea situațiilor existente.
Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de 

locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, 
pentru recepționarea construcțiilor.

Primăria Comunei  Olari

Taxele și impozitele locale nu s-au mărit
La inițiativa primarului Răuț Petru, 

Consiliul Local a aprobat ca taxele și 
impozitele locale pentru anul 2018 să 
nu se modi� ce, rămânând la nivel de 
anul trecut.

Practic, comuna Olari este printre 
puținele comune din județul Arad 
care anul acesta nu a mărit taxele și 
impozitele locale!

Chiar și în aceste condiții grele care 
se întrevăd la orizont, chiar dacă 
mai avem încă de plată din vechi-

le datorii ale comunei, vă informez 
că taxele și impozitele locale pentru 
anul 2018 nu s-au mărit, lucru pe 
care ați put să-l și constatați până-
acum. Am hotărât să nu le mărim, 
deoarece contează cetățenii noștri, 
contează comunitatea noastră lo-
cală, pe care o văd ca pe o familie. 
Dacă noi nu ne ajutăm, nu ne ajută 
nimeni.”-ne-a declarat primarul Răuț 
Petru.

Terenul de fotbal în reamenajare
Începutul acestui an a însemnat și 

demararea lucrărilor de amenajare a 
terenului de fotbal.

Astfel, s-a trecut la executarea lucră-
rilor de împrejmuire a terenului de 
fotbal, urmând ca pe viitor să � e con-
struit și un vestiar.

Acțiuni de deszăpezire în comună
Iarna primăveratică din acest an 

a adus în comună troienele de ză-
padă, ceea ce a făcut ca drumurile 
să � e greu accesibile.

Ca atare, administrația locală, 
sub supravegherea viceprimaru-
lui comunei, a acționat în zilele 
respective pentru deszăpezirea 
drumurilor, o activitate pe cât de 
necesară, pe atât de bine venită.

Capela din Olari-în construcție
Se lucrează la construcția capelei din 

Olari de la cimitirul ortodox, lucrare 
cerută de către cetățeni și care este 
� nanțată din buget local și fonduri 
obținute de la Consiliul Județean.

 Trebuie precizat faptul că, pe fon-
duri europene, prin GAL, s-a depus 
și proiectul pentru construcția unei 
capele la cimitirul evanghelic
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În conformitate cu legislaţia speci� că se 
organizează întocmirea şi ţinerea la zi a date-
lor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru 
perioada 2015-2019. 

  Această activitate se realizează de autorităţile 
administraţiei publice locale şi are drept scop 
asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la 
starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna uti-
lizare a resurselor locale. 

 Înscrierea datelor în Registrul agricol se face 
pe baza declaraţiilor date sub semnătura prop-
rie a capului de gospodărie sau, în lipsa aces-
tuia, a unui membru major al gospodăriei.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind 
clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de 
proprietate asupra acestora, precum şi schim-
barea categoriei de folosinţă se pot face numai 
pe bază de documente anexate la declaraţia 
făcută sub semnătura proprie

Pentru efectuarea unei declaraţii complete 
care să conţină datele conform formularului 
Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra 
dumneavoastră documente şi să � ţi în măsură 
a furniza date, după caz, privind: 

- cartea de identitate/buletinul de identitate, 
sau certi� catele de stare civilă, după caz, pentru 
toate persoanele ce compun gospodăria; 

- documente şi informaţii privind terenurile 
deţinute în proprietate, identi� cate pe parcele, 
tarlale, intravilan, extravilan, număr cadastral, 
număr carte funciară, vecinătăţi , categoria de 
folosinţă, nr. bloc � zic şi titularul dreptului de 
proprietate; 

- informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată 
pe raza localităţii(din terenul proprietate, aren-
dat, cote-părţi, etc);

- numărul de pomi fructiferi – în livezi şi 
răzleţi - pe specii şi soiuri; - documente şi/
sau informaţii privind animalele domestice 
deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de 
vârstă şi sex; 

 - documente şi/sau informaţii pri-
vind construcţiile deţinute pe raza 
localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt 
construiţi pereţii, anul dării în folosinţă);

 - Informaţii privind producţia vegetală şi 
animală obţinută.

În cazul în care nu există documente, înreg-
istrarea în registrul agricol a datelor privind 
clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de 
proprietate asupra acestora, precum şi schim-
barea categoriei de folosinţă se pot face pe baza 
declaraţiei date sub semnătura proprie de capul 
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt 
membru major al gospodăriei, sub sancţiunea 
nulităţii. Aceste declaraţii pot �  date, potrivit 
opţiunii persoanei � zice obligate să declare în 

registrul agricol, după cum urmează: 
 - a) în faţa secretarului comunei; 
- b) în faţa notarului public;
 - c) la misiunile diplomatice şi o� ciile consul-

are ale României /dacă e cazul). 
Termenele la care se efectuează declararea şi 

înscrierea anuală a datelor în Registrul agricol 
sunt următoarele: 

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale 
privind membrii gospodăriei, terenul a� at în 
proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile 
cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe 
şi mijloacele de transport cu tracţiune animală 
şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile 
pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de 
animale existente persoanele � zice/juridice la 
începutul � ecărui an, precum şi modi� cările 
intervenite în cursul anului precedent în efec-
tivele de animale pe care le deţin, ca urmare 
a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, 
a morţii sau sacri� cării animalelor ori a altor 
intrări-ieşiri; 

b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul 
de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, 
terenurile necultivate, ogoarele, numărul po-
milor în anul agricol respectiv. 

 Persoanele � zice şi juridice au obligaţia să de-
clare date pentru a �  înscrise în registrul agri-
col şi în afara acestor intervale de timp, ori în 
cazul în care au intervenit modi� cări în pro-
prietate, în termen de 30 de zile de la apariţia 
modi� cării. 

Se completează la începutul � ecărui semes-
tru, pentru semestrul anterior, cu date privind 
efectivele de animale a� ate în proprietatea per-
soanelor � zice cu domiciliul în localitate şi/sau 
în proprietatea persoanelor juridice care au ac-
tivitate pe raza localităţii, şi pentru persoanele 
� zice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin 
animale pe raza localităţii: perioada de comple-
tare este 5- 20 din luna imediat următoare se-
mestrului ce s-a încheiat. 

 Vă informăm că declararea de date nesin-
cere, refuzul de declarare, precum şi nedeclara-
rea la termenele stabilite a datelor ce fac obi-
ectul Registrului agricol, dacă faptele nu sunt 
săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii 
penale, sunt considerate infracţiuni, consti-
tuie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
potrivit reglementărilor în vigoare. 

Vă aşteptăm cu interes pentru realizarea aces-
tui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie 
între administraţia publică locală şi per-
soanele obligate să declarare în registrul ag-
ricol. Informații suplimentare găsiți la sediul 
Primăriei.

Primăria Comunei Olari

Înscrierile în Registrul Agricol, 
obligativitate pentru cetățeniÎn Monitorul O� cial nr. 49 din 18.01.2018 a fost 

publicată Legea nr. 28 din 15.01.2018 pentru com-
pletarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea îm-
potriva incendiilor.

Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la in-
cendiu conform art. 30, alin. (4A1) din Legea nr. 
307/2006 cu modi� cările şi completările ulterioare, 
bene� ciarii investiţiilor care vizează construcţii 
publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze pa-
nouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile 
respective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere 
de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de cu-
loare roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează 
fără autorizaţia de securitate la incendiu.»

Obligaţia prevăzută mai sus vizează categoriile 
de construcţii, cuprinse în H.G.R. nr. 571/2016, cu 
următoarele destinaţii şi funcţiuni:

a) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu 
destinaţia de comerţ - baruri, cluburi, discoteci, 
restaurante, centre comerciale, magazine, super-
magazine şi hipermagazine;

b) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu 
destinaţia de cultură - teatre, cinematografe, săli 
polivalente, săli de spectacole sau altele asemenea, 
destinate sau deschise participării publicului;

c) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu 
destinaţia de turism - hoteluri, moteluri, hostelu-
ri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, aparta-
mente şi camere de închiriat în regim hotelier.”

Nerespectarea obligaţiei de realizare şi ampla-
sare a panourilor de înştiinţare de către bene� -
ciarii investiţiilor în construcţii şi amenajări, se 
sancţionează cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 Iei, 
conform prevederilor art 44 pct. III, lit .k) din Le-
gea nr. 307/2006 cu modi� cările şi completările ul-
terioare.

Primăria Olari

Pentru informare

Aducem la cunostinta cetatenilor ca, potrivit pre-
vederilor legale privind Codul de procedura � scala, 
la plata  impozitelor si taxelor locale se sting cu pri-
oritate amenzile contravenţionale individualizate în 
titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă de-
bitorul indică un alt tip de obligaţie � scală, urmand 
apoi urmatoarea ordine:

 a) toate obligaţiile � scale principale, în ordinea ve-
chimii, și apoi obligaţiile � scale accesorii, în ordinea 
vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea de-
bitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor � scale, vechimea 
acestora se stabilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile � scale 
principale;

b) conform termenului de plată determinat în 
funcţie de data comunicării deciziei pentru diferen-
ţele de obligaţii � scale principale stabilite de organul 
� scal competent, precum și pentru obligaţiile � scale 
accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la organul � scal a 
declaraţiilor � scale recti� cative, pentru diferenţele 
de obligaţii � scale principale stabilite de contribua-
bil/plătitor, în cazul în care legea prevede obligaţia 
acestuia de a calcula cuantumul obligaţiei � scale;

d) în funcţie de data primirii, în condiţiile legii, a 
titlurilor executorii transmise de alte instituţii.

Primăria Comunei Olari

Despre stingerea 
obligațiilor fi scale

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care 
au înțeles că plata taxelor și impozitelor lo-
cale reprezintă o obligativitate stabilită prin 
legislație națională.

 Știm că este di� cil pentru multă lume să 
reușească a-și plăti la zi obligațiile � scale 
locale, dar dacă nu fac acest lucru, asupra 

sumelor datorate se cumulează dobânzi și 
penalități de întârziere, toate acestea ne� -
ind stabilite de noi, ci prin cadrul legislativ 
național. Noi doar suntem obligați să punem 
în practică prevederile legislative naționale.

Primăria Comunei Olari
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„Ziua maghiarilor de pretutindeni”
 sărbătorită la Biserica Evanghelică din Olari

În luna martie a   fost zi de sărbătoare pentru comu-
nitatea maghiară din Olari, la Biserica Evanghelică din 
localitate � ind celebrată sărbătoarea dedicată maghia-
rilor de pretutindeni.

În acest context, un grup de copii au prezentat celor 
prezenți un program de cântece și poezii, la eveniment 
participând alături de părinți și o� cialitățile comunei, 
respectiv domnul primar și viceprimar, care au do-

rit astfel să-și arate respectul față de comunitatea ma-
ghiară din Olari, prin prezența lor ținând să întăreas-
că faptul că avem în comună o atmosferă de prietenie 
și bună înțelegere, lucru ce trebuie să continue și pe 
viitor, căci aceasta este noemalitatea în orice societate 
bine structurată și care dorește să progreseze.

A fost un eveniment frumos, de unde vă și prezentăm 
câteva imagini sugestive.

Lumea creștină se 
apropie de cea mai 
mare sărbătoare a 
credincioșilor, de săr-
bătoarea Paștelor, ziua 
în care ne amintim de 
cruci� carea și moartea 
Domnului nostru Isus 
Christos și învierea glo-
rioasă a lui. Poate Dom-
nul să unescă creștinii, 
să creeze unitate prin-
tre noi chiar dacă fo-
losim calendare diferi-
te? Este calendarul sau 
ziua punctul care creea-
ză unitatea?!

M-am născut și am co-
pilărit lângă Brașov, și 
chiar dacă am fost bote-

zată de mic copil evan-
ghelic-lutheran am ad-
mirat mereu ziduriele 
și icoanele bisericii or-
todoxe din apropierea 
casei noastre. Icoanele 
sunt o parte foarte im-
portantă a spiritualității 
ortodoxe. Au rol în 
Sfânta Liturghie dar și în 
spiritualitatea cotidiană 
a credincioșilor. Aceste 
picturi sunt ferestre că-
tre lumea sfânta a Dom-
nului și a îngerilor dar și 
simbolizează prezența 
Lui în lumea noastră.

În tradiția lutherană 
avem o pictură de al-
tar pe care îl putem ve-

dea pe Isus în diferi-
te ipostaze ale vieţii. La 
noi în Olari îl vedem 
rugându-se în grădina 
din Ghetsemani. Alta-
rele din bisericile evan-
ghelice-lutherane sunt 
simboluri pentru în-
tălnirea Transcenden-
tului, pentru întălnirea 
lui Dumnezeu. Aseme-
nea altarelor, și icoanele 
sunt semnul prezenței 
lui Dumnezeu prin-
tre noi. Credința asta 
ne unește. Nu calenda-
rul, nu ziua... în primul 
și în primul rând ne 
unește această credință, 
și ne ajută să căutăm un 

drum comun de pace și 
de dezvoltare.

În tradiția luthera-
nă avem un altar foar-
te veci, din secolul a 
16-lea, pictat de marele 
pictor Lucas Chranach, 
care prezintă esenţa teo-
logiei noastre. Pe aceast 
altar se vede Luther, un 
om mic în partea dreap-
tă a imaginii, predicând 
credincioșilor, femei-
lor, bărbaților și copi-
ilor. În mijlocul pictu-
rii este Isus Christos pe 
cruce. O eșarfă zboa-
re lângă el, ca simbol al 
învierii. Martin Luther, 
reformatorul nostru nu 

stă în mijloc, ci arată 
spre Isus care este po-
ziţionat central. Aceas-
tă reprezentare ne ara-
tă un alt motiv care ne 
unește. Domnul nos-
tru Isus Christos, Mân-
tuitorul tuturor este cel 
care trebuie să stea în 
mijlocul vieții noastre 
independent de con-
fesie sau naționalitate. 
Iar acest fapt nu numai 
că ne unește, ci ne dă 
chiar curajul să pornim 
împreună pe un drum 
unde dreptatea, ajuto-
rul și respectul reciproc 
ni se alătură.

În acest sens urez tu-

turor credincioșilor din 
Olari un Paște fericit, o 
sărbătoare a Învierii care 
ne dă ambiţia să con-
struim un viitor drept și 
demn de Domnul nos-
tru Isus Christos!

Eszter Kalit
preot 

evanghelic-lutheran
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„Mascații din Olari”
o tradiție a comunei

Și anul acesta am 
văzut „Mascații” colindând comu-
na, aducând „teroare” pe străzile 
din Olari, totul, într-o atmosferă a 
veseliei celor pe care i-au întâlnit, 
chiar dacă pe unii i-au și „moșcolit” 
pe față, după obicei.

Am avut parte așadar de o zi a 
„mascaților” la Olari, ceata po-

posind atât la Primărie, cât și la 
școală, ceea ce a făcut ca tradiția să 
continue.

Felicităm pe toți cei implicați în 
acest obicei străbun, urându-le să 
continue această tradiție și pe vi-
itor, pentru ca și tânăra generație 
să  ducă pe mai departe datina 
„Mascaților din Olari”!

>>> pag. 1

Serviciul de asistenţă socială din 
cadrul Primăriei , vă oferă informa-
ţii referitoare la prestaţiile sociale 
oferite persoanelor singure şi fami-
liilor vulnerabile din punct de vede-
re social şi fi nanciar .

Prestaţiile sociale sunt o formă 
de sprijin fi nanciar , care răspunde 
unei game largi de nevoi sociale 
şi acoperă atât drepturi universale 
(alocaţie de stat pentru copii , in-
demnizaţie de creştere a copilului 
până la vârsta de 2 ani sau 3 ani , în 
cazul copilului încadrat într-un grad 
de handicap, stimulent de inserţie), 
precum şi prestaţii care se adresează 
doar persoanelor sau familiilor afl a-
te într-o situaţie de difi cultate , vul-
nerabilitate sau dependenţă ( venitul 
minim garantat , alocaţia de susţine-
re a familiei , tichetele sociale pen-
tru gradiniţă ) .

1. Benefi ciază de VENIT MI-
NIM GARANTAT , conform Le-
gii nr.416/2001, cu modifi cările şi 
completările ulterioare, familiile şi 
persoanele singure care au domici-
liul sau reşedinţa în România. Per-
soanele care solicită ajutor social 
trebuie să depună la Primăria de pe 
raza localităţii unde au domiciliul 

,un dosar care trebuie să conţină co-
pii xerox ale documentelor de stare 
civilă (buletin de identitate sau car-
te de identitate, certifi cat de naşte-
re, certifi cat de căsătorie, sentinţă 
de divorţ, adeverinţă de venit de la 
Administaţia Financiară, adeverin-
ţă de la Agenţia de ocupare aforţei 
de muncă pentru persoanele apte 
de muncă, adeverinţă de la locul de 
muncă pentrupersoanele angajate) .

Nivelul lunar al venitului minim 
garantat se raportează la indicatorul 
social de referinţă şi se calculează 
în funcţie de numărul de membrii 
ai familiei precum şi de venitul net 
lunar.Venitul net lunar cuprinde toa-
te veniturile pe care le realizează 
membrii familiei , persoanele care 
se gospodăresc împreună sau per-
soana singură, în bani sau natură , 
inclusiv cele care provin din drep-
turi de asigurări sociale de stat , asi-
gurări de şomaj , indemnizaţii. Nu 
se iau în calcul la stabilirea venitu-
lui net alocaţia de stat pentru copii, 
alocaţia de susţinere a familiei, bu-
getul complementar pentru persoa-
nele încadrat în grad de handicap, 
bursele sociale .

Persoanele benefi ciare de aju-
tor social care sunt apte de muncă, 
prestează acţiuni şi lucrări de inte-
res local la solicitarea Primarului 
localităţii. Prin persoana aptă de 
muncă se înţelege persoana care în-

deplineşte următoarele condiţii : au 
vârsta cuprinsă între 16 ani şi vîrsta 
standard de pensionare , nu urmează 
o formă de învăţământ cursuri de zi, 
are starea de sănătate şi capacitatea 
fi zică şi psihică corespunzătoare, nu 
asigură creşterea şi îngrijirea unuia 
sau mai multor copii în vârstă de 
până la 7 ani.

2. O altă prestaţie socială este 
ALOCAŢIA DE SUSŢINERE A 
FAMILIEI , care are ca şi scop 
completarea veniturilor familiilor în 
vederea asigurării unor condiţii mai 
bune pentru creşterea , îngrijirea şi 
educarea minorilor , precum şi sti-
mularea frecventării de către copii a 
cursurilor unei forme de învăţământ  
Cuantumul alocaţiei de susţinere a 
familiei se calculează în funcţie de-
tipul familiei , in funcţie de numă-
rul de copii din familie şi de venitul 
net per membru de familie. Venitul 
net pe membru de familie este de 
maxim 530 lei , iar actele necesare 
care trebuie să fi e conţinute în dosar 
sunt cele menţionate la venitul mi-
nim garantat. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei . 

3. TICHETELE SOCIALE PEN-
TRU GRĂDINIŢĂ  se acordă fami-
liilor care au copii care frecventează 
cursurile grădiniţei şi realizează un 
venit net pe membru de familie de 
284 lei. Valoarea unui tichet este de 
50 de lei, se acordă lunar, condiţia 

pricipală de acordare fi ind prezenţa 
zilnică a preşcolarului la grădiniţă , 
iar absenţele să nu depăşească 50% 
şi să fi e motivate. Actele necesare 
sunt aceleaşi ca şi pentru dosarul de 
ajutor social şi se depun la Primărie 
.

Toate documentele necesare pen-
tru acordarea prestaţiilor sociale se 
depun la sediul Primăriei în cursul 
lunii , aceste dosare urmând a fi  
depuse de către asistentul social la 
Agentia de Protecţie ŞI Inspecţie 
Socială doar în perioada 1-5 a lunii 
următoare .

De asemenea , dorim să infor-
măm, pe această cale , asupra faptu-
lui că , părinţii care pleacă la muncă 
în străinătate sunt obligaţi prin lege 
(Legea nr.272/2004 privind pro-
tecţia copilului, cu modifi cările şi 
completările ulterioare ) să notifi ce 
la Primărie, serviciul de asistenţă 
socială , această intenţie cu minim 
40 de zile înainte de a părăsi ţara 
.Notifi carea va conţine , în mod 
obligatoriu, desemnarea persoanei 
care se ocupă de întreţinerea copi-
lului pe perioada absenţei părinţilor. 
Confi rmarea persoanei în întreţine-
rea căreia va rămâne copilul se efec-
tuează de către Instanţa de tutelă, în 
conformitate cuprevederile legale 

Primăria Comunei Olari
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