
CMYK

DeJ u rna l u l
Publicația locală a comunei Olari

 Apare trimestrial și se distribuie gratuit în localitățile Olari și Sintea Mică

JURNALUL DE OLARI

Olari
Numărul

6
ANUL
2018

Dragi concetățeni 
din Olari și Sintea Mică, 

în data de 1 decembrie 
vom sărbători

 Ziua Naţională a României
În acest context doresc să vă transmit 

un călduros “La Mulţi Ani!” 
1 decembrie este o zi deosebită pentru 

naţiunea română și toţi ar trebui să avem 
su� etele pline de sentimente de iubire. Este 
o zi sfântă a existenţei noastre, ziua Marii 
Uniri, ziua în care am fost “uniţi în cuget 
și- n simţiri”. 
Acest sentiment al apropierii i-a determi-

nat pe înaintași să treacă peste orice ob-
stacole și piedici ale vremurilor și, în ciuda 

opreliștilor de tot felul, au reușit construirea 
României Mari. 
Marea Unire din 1918 a fost și rãmâne o 

pagină sublimã a istoriei. Mãreția ei stã în 
faptul cã desãvârșirea unitãții naționale 
nu este opera niciunui om politic, a ni-
ciunui guvern, a nici unui partid; este 
fapta istoricã a întregii națiuni române, 
realizatã dintr-un elan venit cu putere din 
strãfundurile conștiinței unitãții neamu-
lui, un elan controlat de fruntașii politici, 
pentru a-l cãlăuzi cu inteligențã politicã 
remarcabilã spre țelul dorit.
Niciodată să nu ne renegăm obârșia ci, 

dimpotrivă, să � m mândri că suntem ro-
mâni și că avem o ţară atât de frumoasă 
care se numește România.
Să trăim în pace unii cu alții, să respectăm 

etniile � ecăruia, să promovăm toleranța și 
iubirea față de semenii noștri, să respectăm 
drepturile și  libertățile � ecăruia, să � m des-
chiși cu toată lumea, pentru a avea o Ro-
mânie caracterizată prin respect, toleranță 
și înțelegere între oameni.

La Mulți Ani România!
Primar Răuț Petru

Dragi concetățeni 

Primar 
Răuț petru

ÎN ANUL CENTENARULUI
VĂ INVITĂM 

SĂ SĂRBĂTORIM ZIUA NAȚIONALĂ 
PRIN BUCURIE ȘI  UNITATE.

SPECTACOL DEDICAT MARII  UNIRI
L A CĂMINUL CULTURAL DIN OL ARI

25 NOIEMBRIE ora 16:00
Eveniment organizat de Primăria Comunei Olari și 

Consiliul Local al Comunei Olari, împreună cu Școala

S-a încheiat acest tur al campionatului!
Un campionat care ne-a readus  bucurie în 

� ecare weekend când echipa noastră -„Spicul 
Olari” a jucat acasă.

Au fost weekend-uri pline de emoție pentru 
suporteri, care și în acest campionat au fost 

una cu echipa, cum de altfel ne-am obișnuit.
Este frumos să � i la Olari când echipa are 

meci acasă.  Se simte altfel atmosfera, discuțiile 
pe la terase sunt mai aprinse, iar unul dintre 
subiectele dezbătute este, � resc, ce face echi-
pa azi? Duminică! Câștigă sau pierde? Cum 
se prezintă adversarul? Cine face parte din 
lot? Cu ce formulă de joc se începe meciul? 
Sunt întrebări pe care orice iubitor de fotbal 
și le pune. Nu oricum, ci cu speranță că va �  
bine pentru echipa noastră, că va câștiga și va 
obține toate cele trei puncte. 

Iată-ne așadar, la � nele turului campionatu-
lui. „Spicul Olari”ocupă poziția a I-a din liga 
a VI-a seria B, cu 11 meciuri jucate și cu un 
cumul de 25 puncte.

„Spicul Olari” campioană de toamnă

>>> pag. 4

„Balul Strugurilor ”la Olari

Un eveniment de marcă al aces-
tei toamne la care facem referire 
în acest număr al publicației lo-
cale este Balul Strugurilor, care a 
fost organizat 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 Strugu-
rilor”! >>> pag.5
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Biserica Ortodoxă din 
Sintea Mare și-a sărbă-
torit Hramul pe data de 
14 octombrie, cu oca-
zia Sfi ntei Paraschieva.
De asemenea, ca în 

fi ecare an, de Sfi nții 
Arhangheli Mihail și 
Gavriil- 8 noiembrie, 
Biserica Ortodoxă din 
Olari și-a serbat și ea 
Hramul. 
Sărbătorile Hramuri-

lor celor două biserici 
reprezentative din co-
muna noastră sunt de 
mare însemnătate pen-
tru comunitatea orto-
doxă din comună, adu-
când bucurie în inimile 
tuturor credincioșilor, 
preoții parohi ai celor 
două lăcașuri de cult    
ofi ciind slujba liturgi-
că după toate canoane-
le bisericești, fi ecare bi-
serică în data Hramului 

care o reprezintă.
Hramrile bisericilor 

au reprezentat atât săr-
bătorirea „patronilor” 
lăcașurilor de cult, cât și 
un moment de bucurie 
pentru toți credincioșii, 
bucurie împărtășită anul 
acesta prin programelel 
speciale pregătie la � eca-
re biserică.

Au fost zile de bucu-
rie, pătrunse de har, așa 
cum este și � resc în zile  

de asemenea însemnă-
tate pentru bisericile 
ortodoxe ale comu-
nei noastre- din Sintea 
Mică, respectiv Olari.

Putem spune că și anul 
acesta, Bisericile Orto-
doxe din Olari și Sintea 
Mică și-au celebrat Hra-
murile într-un mod cum 
nu se putea mai frumos, 
arătând prin ceea ce a 
fost pregătit, că avem 
preoți parohi dedicași 
misiunii lor, care, ală-
turi de comunitatățile 
credincioșilor, celor do-
uă biserici reușesc  de 
� ecare dată să surprindă 
plăcut prin implicare, 
punând su� et în tot ceea 
ce fac, exercitând adevă-
rate misiuni apostolice 
în cadrul societății.

Atragem atenția că la 
nivelul comunei gradul 
de colectare al impozite-
lor și taxelor locale este 
destul de mic- 58 %. 

Au rămas restațe de-
recuperat în sumă de 
371.980 lei.

Acest fapt denotă că o 
parte dintre cetățeni nu 
și-au achitat taxele și im-
pozitele locale. 

Acestor restanțieri le 
aducem la cunoștință 
faptul că trebuie să-și 
achite taxele și impozi-
tele, legislația în vigoare 
� ind imperativă în acest 
sens. 

Curtea de conturi, la 
toate controalele pe care 
le efectuează, somează 
primăriile să pună în 
aplicare procedurile de 
executare silită pentru 
recuperarea restanțelor 
la taxele și impozitele lo-
cale. 

Vă mai aducem la 
cunoștință încă un as-

pect, respectiv faptul că 
sumele pe care comuna 
Olari le primește de la 
Direcția Finanțelor Pu-
blice sub formă de sume 
defalcate sunt direct pro-
porționale cu gradul de 
colectare a taxelor și im-
pozitelor locale. Ce în-
seamnă acest lucru? Cu 
cât gradul de colectare a 
taxelor și impozitelor lo-
cale este mai mare, cu atât 
comuna primește bani 
mai mulți de la Ministe-
rul Finanțelor, bani care 
pot �  folosiți la investiții 
în Olari și Sintea Mică. 

Dacă cetățenii nu achită 
la timp taxele și impozite-
le locale, atunci și sumele 
de bani primite de comu-
nă sunt mai mici, adică 
există mai puțini bani 
pentru a se face lucrări 
de modernizare, ba mai 
mult, asupra sumelor da-
torate se aplică penalități 
de întârziere, conform 
legislației, cetățenii res-

tanțieri urmând a plăti 
mai mult, deoarece aces-
te penalități de întârziere 
cresc de la lună la alta, iar 
de obligația acestor plăți 
nu scapă nimeni. Mai de-
vreme sau mai tîrziu tot 
trebuie plătite!

V-am prezentat toate 
acestea pentru a înțelege 
faptul că toți cei care 
aveți restanțe la plata ta-
xelor și impozitelor loca-
le, trebuie să veniți și să 
achitați sumele datorate. 

Recomandăm celor 
care au debite să vină și 
să-și plătească obligațiile 
� scale, deoarece sun-
tem obligați să începem 
executările silite, aceste 
acțiuni putând merge 
până la insituirea de pro-
priri pe salarii, pensii sau 
alte venituri, precum și 
sechestre asiguratorii pe 
case.

Primăria 
Comunei Olari

Biroul taxe și impozite atenționează

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă vă atrage atenția asupra riscu-
lui ridicat de incendii în cazul focuri-
le nesupravegheate de resturi vegetale 
rezultate din activități agricole dar și a 
celor din casele de locuit, în care sobe-
le și coșurile de fum nu au fost riguros 
veri� cate. Pentru a preveni producerea 
unor evenimente ce ne pun în pericol 
viaţa, sănatatea și bunurile vă aducem 
la cunoștinţă următoarele măsuri pe 
care trebuie să le aveţi în vedere la ar-
derea vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului deschis în locuri 
cu pericol de incendiu și pe timp de 
vânt este interzisă;

•Arderea resturilor vegetale, gunoa-
ielor, deșeurilor și a altor materiale 
combustibile se face în locuri special 
amenajate ori pe terenuri pregătite, cu 
luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la ve-
cinătăţi, asigurându-se supravegherea 
permanentă a arderii, precum și stinge-
rea jarului după terminarea activităţii; 

•Arderea miriștilor, stufului, 
tufărișurilor sau vegetației ierboase 
este interzisă conform OUG nr. 195 

din 2005 privind protecția mediului, 
fără acceptul autorității competente 
pentru protecția mediului și informa-
rea, în prealabil a serviciilor publice 
comunitare pentru situații de urgență;

•În cazul în care condițiile de mai sus 
sunt îndeplinite, arderea miriștilor se 
face numai după luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea propagării 
focului la vecinătăţi, asigurându-se su-
pravegherea permanentă a arderii; 

•Utilizarea focului deschis nu se 
admite la distanţe mai mici de 40 m 
faţă de locurile cu pericol de explozie: 
gaze și lichide combustibile, vapori 
in� amabili, explozivi etc., respectiv 
10 m faţă de materiale sau substan-
ţe combustibile: lemn, hârtie, textile, 
carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără 
a �  supravegheat și asigurat prin mă-
suri corespunzătoare ;

Operatorilor agricoli dorim să le 
atragem atenția că arderea miriștilor 
implică riscuri și sancțiuni. Riscurile 
presupun posibilitatea propagării fo-
cului de miriște în culturile de cereale. 
Sancțiunile pot veni sub forma sistării 
acordării subvențiilor de către A.P.I.A. 
și măsuri ce vor �  luate de Garda de 
Mediu-Comisariatul Județean Arad;

Încălcarea prevederilor sus menţio-
nate precum și nesesizarea acestor în-
călcări autorităților abilitate (poliţie, 
pompierii Sântana), atrage după sine 
răspunderea contravenţională sau pe-
nală, după caz, în conformitate cu ac-
tele normative în vigoare.

SVSU Olari

Atenție la coșurile de fum 
și la arderea resturilor vegetale

Bisericile Ortodoxe 
din Olari și Sintea Mică

și-au sărbătorit Harmurile

Postul Crăciunului sau Postul Naș-
terii Domnului începe la 15 noiem-
brie și ţine până la 24 decembrie. 
El a fost instituit în secolele IV-V, 
deci mai târziu decât Postul Paște-
lui. Este un post al pocăinţei, fără a 
exista în perioada lui slujbe specia-
le, cum există în perioada Postului 
Paștelui, Canonul Sfântului Andrei 
Criteanul. Noi am obișnuit însă, a 
săvârși  în parohia noastră, în � ecare 
vineri seara Acatistul Mântuitorului 
Iisus Hristos spre folosul nostru du-
hovnicesc și su� etesc.

Postul Căciunului a fost rânduit 
de Biserică pentru pregătirea cre-
dincioșilor în vederea întâmpinării 
marelui Praznic al Nașterii Dom-
nului. El ne amintește de postul pa-
triarhilor și a drepţilor din Vechiul 
Testament și de postul de 40 de zile 
al lui Moise, pe Muntele Sinai, îna-
intea primirii Decalogului, a celor 
10 porunci scrise de Dumnezeu pe 
table de piatră.

Sinodul local din Constantino-

pol din 1166, sub patriarhul Luca 
Chrysoverghi, a uniformizat du-
rata Postului Nașterii Domnului 
în bisericile ortodoxe, hotărând ca 
toţi credincioșii să postească timp 
de patruzeci de zile, începând cu 
data de 15 noiembrie.

Este o perioadă de pregătire du-
hovnicească, pentru a primi în noi, 
în peștera trupului nostru și în ieslea 
su� etului nostru, pe Iisus Hristos, 
Care vine în lume, se face om, pen-
tru ca pe om să-l îndumnezeiască.

Catavasia spune:,,Hristos se naș-
te, slăviţi-L! Hristos din Ceruri, 
întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, 
înălţaţi-vă!” Hristos coboară din 
cer, vrea să ne lumineze viaţa și să 
ne ridice la viaţa duhovnicească, 
cerească.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să 
înţelegem această perioadă de post 
nu ca pe o perioadă de opreliști sau 
restricţii, ci ca timp de sporire în 
evlavie și dărnicie.

Suntem în Postul Nașterii Mântuitorului
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Ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinței se acordă persoanelor 
singure și familiilor care nu-și 
permit să plătească cheltuiala cu 
căldura în timpul sezonului rece, 
iar acordarea acestui ajutor e pre-
văzută în Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 70/2011 privind 
măsurile de protecție socială în 
perioada sezonului rece.

Ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinței prevăzut de ordonanța 
de urgență ca măsură de sprijin 
suportată din bugetul de stat se 
acordă numai familiilor și persoa-
nelor singure care nu bene� ciază 
de alte forme de sprijin pentru 
încălzirea locuinței, acordate în 
baza contractelor de muncă sau 
altor reglementări speci� ce pen-
tru diverse ramuri economice, 
precum și în baza legii. E impor-
tant să amintim că sezonul rece 
reprezintă perioada cuprinsă între 
1 noiembrie și 31 martie.

Acesta se acorda numai pen-
tru un singur sistem de incalzire, 
acesta � ind cel principal utilizat;

Cine poate bene� cia
 de ajutoarele 

pentru încălzirea locuinţei:
Condiția principală pentru a 

obține acești bani este ca veni-
turile 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 veni-
tului net mediu lunar pe persoa-
nă (persoana singură sau mem-
brul de familie) trebuie să � e, în 
principiu, de cel mult 615 lei.

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru în-

călzirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat lo-

cuinţa pe baza unui contract cu 
clauză de întreţinere;

- titularul contractului de în-
chiriere;

- alt membru de familie major și 
legal împuternicit de proprietar/
titular de contract de închiriere;

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

Acte necesare 
pentru depunerea

 dosarelor: 
- cerere si declaratie pe proprie 

raspundere (viză taxe și impozite, 
viză fond funciar);Descarca cerere

- copie carte de identitate pen-
tru toti membrii familiei;

- copie certi� cat de nastere 
pentru membrii ce nu au carte de 
identitate;

- copie certi� cat de casatorie;

- adeverinta de la Taxe si Impo-
zite/Registru Agricol;

- Adeverinţă de venit cuprin-
zând salariul net realizat în luna 
anterioară depunerii cererii 
(inclusiv valoarea tichetelor de 
masă)

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

- Cupon indemnizaţie de han-
dicap în original sau copie din 
luna anterioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de șomaj 
în original sau copie din luna an-
terioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie pentru 
creșterea copilului în original sau 
copie din luna anterioară depu-
nerii cererii (copie decizie)

- Cupon alocaţie de stat pt. co-
pii în original 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 im-
punere privind veniturile realiza-
te în anul depunerii cererii, în ca-
zul în care membri familiei sunt 
constituiţi în asociaţii familiale 
sau ca persoane � zice autorizate

- Pentru membri familiei care 
nu realizează venituri se va anexa 
declaraţie pe proprie răspundere 
însoţită de adeverinţă emisă de 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice privind venituri impoza-
bile

- Cod Gaz – pentru solicitanţii 
de GAZ

- copie contract de inchiriere 
CASA– daca este cazul;

- copie hotarare de divort sau in-
credintare copil – daca este cazul;

- copie hotarare judecatoreasca 
de� nitiva de incredintare in ve-
derea 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 in-
stituire a tutelei – daca este cazul;

- Adeverinta eliberata de Socia-
tatea Agricola unde aveti terenul 
arendat 

Lista bunurilor ce conduc la 
excluderea acordării ajutorului 

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative 

în afara locuinţei de domiciliu și 
a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a 
locuinţei și curtea aferentă și alte 

terenuri intravilane care depă-
șesc 1.000 mp în zona urbană și 
2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme și/ 

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 
și 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. Șalupe, bărci cu motor, scu-
tere de apă, iahturi, cu excepţia 
bărcilor necesare pentru uzul 
persoanelor care locuiesc în Re-
zervaţia Biosferei ”Delta Dună-
rii”

5. Utilaje agricole: tractor, com-
bină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agrico-
lă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: 
gater sau alte utilaje de prelucrat 
lemnul acţionate hidraulic, me-
canic sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare 

de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau 

păsări
1. Suprafeţe de teren, animale 

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

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre 
bunurile menţionate conduce la 
excluderea acordării ajutorului 
social / ajutorului pentru încăl-
zirea locuinţei / alocaţiei pentru 
susţinerea familiei.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de do-
miciliu orice modi� care interve-
nită în componenţa familiei sau 
veniturilor de natură a conduce 
la modi� carea ajutorului acordat.

- modi� cările se anunţă prin 
depunerea unei noi cereri si de-
claraţii însoţită de actele care 
atestă modi� carea, în termen de 
5 zile de la producerea acestora.

Cererile se depun 
pâna în data de 20 

a � ecărei luni
Primăria

 Comunei Olari

Începând cu 01.11.2018 se pot depune cererile
 pentru ajutorul de încălzire a locuinţei 

Atenție la preocupările 
de sezon

Suntem în acea pe-
rioadă de an când toți 
cetățenii comunei tre-
buie să ia în considerare 
câteva activități de se-
zon:

- curățenia șanțurilor, 
decolmatarea, trebuie să 
� e privită cu seriozitate 
de către � ecare locui-
tor al comunei, pentru 
prevenirea posibilelor 
inundații. 

- de asemenea, ru-
găm cetățenii să facă 
curățenie în fața caselor 
și să adune frunzele că-
zute

- atenție la veri� carea 
sobelor și a hornurilor, 
acțiune ce trebuie făcu-
tă de � ecare proprietar 
de casă (imobil) din 
comună, pentru că ne 
apropiem de sezonul 
rece și trebuie avut grijă 
pentru prevenirea in-
cendiilor ce pot apărea 
din neglijența veri� cării 
sistemelor de încălzire 
pe care le folosește � e-
care cetățean.

De asemenea, după 
cum bine se știe, se strâng 
resturile vegetale în gos-
podării și frunzele de pe 
domeniul public. Obi-
ceiul încetățenit este ca 

frunzele și alte resturi 
vegetale adunate la stra-
dă să � e aprinse și lăsate 
să fumege înecând în 
fum toată comuna. 

Tot un obicei al acestei 
perioade este și apariția 
focurilor pe miriști.

Toate aceste activități 
trebuie privite cu serio-
zitate și responsabitate, 
există o legislație clară 
în acest domeniu, care 
prevede realizarea unor 
focuri doar în anumite 
condiții, după anumite 
aprobări prealabile și 
în cadrul unei suprave-
gheri autorizate.

Facem un apel la bun 
simt și responsabilitate 
din partea celor ce între-
prind astfel de activități, 
pentru respectarea nor-
mativelor legale în vi-
goare .

Viceprimar
 Bora Mircea

Viceprimar
Bora Mircea

ceiul încetățenit este ca 

Atragem atenția obligativității cetățenilor de a prezenta 
documentele necesare completării Registrului Agricol, cu docu-
mente/date cu privire la membrii gospodăriei, a terenurilor a� ate 
în proprietate, în folosință și modul de utilizare, respectiv suprafața 
cultivată- în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Gu-
vernului nr. 28/20008.

 Art. 7
(1)Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența 

gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică se face 
pe baza declarației date de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, 
de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate 
deplina de exercițiu….

(2)Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și tere-
nurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, pre-
cum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe bază 
de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului 
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gos-
podăriei, sub sancțiunea nulității.În cazul în care nu există docu-
mente, înregistrareaa în registrul  agricol a datelor privind clădirile 
și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, 
precum și schimbăriii categoriei de folosință se poate face pe baza 
declarației date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea 
nulității. Aceste declarații pot �  date, potrivit  opțiunii persoanei 
� zice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:

a) în fața secretarului localității;
b)În fata notarului public;
c) la misiunile diplomatice și o� ciile consulare ale României.

Primăria Olari

În atenția cetățenilor
- Registrul Agricol-
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1 Noiembrie este ziua în care oa-
menii își îndreaptă gândurile, mai 
mult ca de obicei, înspre cei dragi, 
care au trecut în nefi ință. Numită și 
Ziua Morților, Ziua tuturor sfi nților, 
Luminația sau Luminațiile, 1 No-
iembrie este celebrată în foarte multe 
țări creştine din lume.
Semnifi cația Zilei Morţilor se 

regăsește în tradiţia Bisericii Roma-
no-Catolice, însă aceasta a fost pre-
luată în timp și de ortodocși, luterani, 
calvini sau unitarieni.

În Evul Mediu, pe 1 Noiembrie, 
după Sfânta Liturghie dedicată Zi-
lei tuturor sfi nților, oamenii își pe-
treceau după-amiaza în cimitire, ru-
gându-se pentru sufl etele răposaților. 
Așa se explică originea consacrării 
primei zile din Brumar drept zi de 
pomenire a morților.
De aici provine obiceiul de a merge 

pe 1 Noiembrie în cimitir, de a duce 
fl ori și coronițe de fl ori, de a aprinde 
lumânări și a spune rugăciuni pen-
tru sufl etele morților. În biserici, se 

săvârșește vecernia (slujba de seară) 
în memoria celor trecuți în veșnicie.

De 1 Noiembrie, 
cimitirele s-au transformat

în oaze de lumină!
Cu câteva zile înainte, creștinii 

merg la cimitir şi curăță mormintele, 
iar pe 1 Noiembrie aceștia duc fl ori 
la cimitir, în special crizanteme, fl ori 
specifi ce toamnei și acestei sărbători. 
Mormintele se împodobesc cu fl ori 
și coroane de fl ori. Se aprind lumâ-
nări și candele pentru sufl etele celor 
decedați. În această zi, oamenii dau 
de pomană în memoria morților.
Și în comuna noastră, anul acesta 

de 1 noiembrie cimitirele din Olari 

și Sintea Mică au fost împodobite cu 
fl ori, candelele s-au aprins, iar cei 
trecuți în nefi ință au fost cinstiți de 
către familii, aducându-se un omagiu 
celor plecați dintre noi. 
1 noiembrie a fost sărbătorită după 

toate tradițiile și canoanele bisericești!

Până la în-
ceperea returului, noi urăm e-
chipei toate cele bune, o pauză 
competițională liniștită și așteptăm 
să vedem în retur cât mai multe 
victorii pentru „Spicul Olari”

Echipa noastră 
este campioană de toamnă!
Este o poziție care ne face ci nste 

și care ne dorim să � e menținută 
și în returul de la anul, pentru că 
avem un lot bun și putem obține 
promovarea în liga a V-a! Felici-
tări!

Imaginile pe care vi le prezentăm 
sunt de la meciul jucat la Olari 
contra celor din Sintea Mare.

„Spicul Olari” 
campioană 
de toamnă

>>> pag. 1

Ziua Morților, Luminația sau 
Sărbătoarea Tuturor Sfinților



CMYK
JURNALUL DE OLARI

       JURNALUL DE OLARI                               pag. 5

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 bucurie 
în su� et. Sperăm ca aceste mo-
mente să � e pe placul tuturor, ur-
mând a ne reântâlni la anul, la un 
alt „Bal al Strugurilor”
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„Balul Strugurilor ”la Olari Ce reprezintă o comună fără 
tradiții? O comunitate fără identitate? O 
comunitate care nu-și cunoaște trecutul? 
O comunitate care își uită obiceiurile și 
tradițiile? Nu reprezintă nimic, este o co-
munitate goală pe dinăuntru, fără viitor! 
Căci dacă nu ne respectăm istoria, tradițiile 
care ne reprezintă, nu putem spera la un 
viitor mai bun! Ne bucurăm că în comu-
na noastră aceste tradiții și obiceiuri sunt 
respectate și duse mai departe generație 
de generație. Balul strugurilor constituie o 
astfel de tradiție a comunei!
Ediția din acest an a balului strugurilor, 
sărbătoare organizată la Olari, s-a dove-
dit a fi  una pe placul tuturor, dovadă stând 
numărul mare de participanți. Desfășurată 
cu respectarea întocmai a obiceiului per-
petuat an de an, Balul Strugurilor din acest 
an a adus în rândul celor prezenți cântecul, 
dansul și voia bună. 
Tradiția a fost păstrată întocmai, spectaco-
lul de la Căminul Cultural reușind să sur-
prindă pozitiv pe toată lumea prin progra-
mul artistic pregătit anume pentru această 
ocazie. Port popular, joc tradițional, public 
încântat! A fost o seară specială de care 
toată lumea își va aduce aminte cu plăcere!

>>> pag.5

Vă lăsăm acum în compania unor imagini re-
prezentative, pentru a lăsa și noi o dâră de istorie 
pentru posteritate- cum ne place să spunem, � indcă 
suntem convinși că asta și facem. Lăsăm nepoților 
posibilitatea de a vedea cum a sărbătorit localitatea 
Olari „Balul Strugurilor” pentru ca și ei, mai încolo, 
în vremuri viitoare, să poată sărbători la fel: frumos, 
elegant, cu dragoste pentru obiceiurile străvechi.
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Ziua Bisericii- 101 ani de existență-
 sărbătorită la Biserica Evanghelică din Olari

În luna aceasta a   fost zi de sărbătoare pentru comuni-
tatea maghiară din Olari, la Biserica Evanghelică din lo-
calitate � ind celebrată sărbătoarea dedicată existenței a 
101 an a bisericii în localitate.

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 normalitatea în orice societate 
bine structurată și care dorește să progreseze.

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

ATENȚIE!
Nu există tratament și nici vaccin 

care să protejeze porcii de boală.
> Anunţaţi imediat medicul veteri-

nar dacă porcul nu mănâncă și stă mai 
mult culcat.

> Limitaţi circulaţia între gospodări-
ile de la ţară.

> Creșterea porcilor, furajarea și adă-
parea se face doar în coteţe. Porum-
bul, lucerna și alte vegetale pentru fu-
rajare nu se adiministrează direct din 
câmp! Există pericolul contaminării 
câmpului de la mistreţii bolnavi.

> Porcii se contaminează direct, de la 
alţi porci infectaţi sau prin alimenta-
rea cu deșeuri din carne de porc con-

taminată/infectată.
> Insectele, spaţiile contaminate, ve-

hiculele, diverse materiale, îmbrăcă-
mintea, încălţămintea contaminată, 
pot transmite și ele virusul la porcii 
sănătoși.

> Este interzisă tăierea porcilor în lo-
calităţile unde evoluează boala. Pu-
tem extinde astfel focarele și după luni 
de zile.

> Se interzice monta directă cu de-
plasarea porcilor dintr-o curte în alta.

- Se interzice circulaţia, în autovehi-
cule, cu carne, carnaţi și alte produse 
din carne de porc, care nu sunt mar-
cate și etichetate de către serviciile ve-
terinare, conform prevederilor legale 

în astfel de situaţii - există riscul de a 
răspândi boala în toată ţara.

- Utilizaţi echipament separat de lu-
cru și un recipient cu dezinfectant la 
intrarea în spaţiul de creștere al porci-
lor. Este interzisă hranirea porcilor cu 
deșeuri alimentare, care conţin carne 
de porc.

Interzis accesul porcilor în păduri 
sau în locuri unde pot intra în contact 
cu pocii mistreţi.

Este interzisă participarea la târguri-
le de animale.

CUM PROTEJAM
GOSPODĂRIA?

- Ne asigurăm câ achiziţionăm fura-
je, așternut și porci din unităţi veri� -

cate
- Asiguraţi-vâ câ porcii dumnea-

voastră nu intră în contact cu porcii 
mistreţi

- Vânătorii și câinii de vânâtoare sâ 
nu vina în contact cu porcii din gos-
podărie

- Nu aruncam resturi de carcasa de 
porc pe câmp sau în gospodârie

- Nu lâsăm porcii din alte gospodarii 
sâ intre în contact cu porcii din gos-
podăria noastrâ

- Nu hrânim porcii cu furaje de ori-
gine necunoscuta

- Nu hrânim porcii cu resturi ali-
mentare

CE SA FACI?
Contactaţi imediat medicul veteri-

nar dacă porcii au simptome
Contactaţi imediat medicul veteri-

nar dacă vedeţi un cadavru de mistreţ 
sau porc domestic

Nu deplasaţi animalele din gospodă-
rie și tineţi-le închise

DACĂ AVEŢI 
ORICE SUSPICIUNE 

ANUNŢAŢI DE URGENTĂ 
MEDICUL VETERINAR!

Primăria Comunei Olari

Pesta porcină africană: informare și măsuri!
Cu m  s e  m ani f e s t ă  p e s t a  p o r c i n ă  af r i c an ă ?

Po r c i i  î ș i  p i e r d  p o f t a  d e  m ân c ar e ;
Au  u r e c hi l e  ș i  c o a d a  l ă s at e  î n  j o s ,  p e t e  r o ș i i

î n  ju r u l  u r e c hi l o r  ș i  r ât u l u i ,  p e  ab d o m e n ;
S t ar e  g e n e r a l ă  p r o a s t ă ,  r e s p i r aț i e  î ng r e u n at ă , 

c u  f eb r ă  p u t e r ni c ă ;
Li p s ă  p o f t ă  d e  m ân c ar e

Ev o l u ţ i e  m o r t a l ă  î n  2  p ân ă  l a  1 0  z i l e .
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Împreună cu echipa din jurul meu,  echipă alea-
să de cetățenii din Olari și Sintea Mică, am încer-
cat mereu să găsim cele mai bune soluții pentru 
progresul și dezvoltarea comunei noastre. 

Ne-am luat foarte în serios această respon-
sabilitate, și cred că am și arătat prin întreaga 
noastră activitate că există o transparență tota-
lă în actul administrativ, că Primăria este des-
chisă pentru orice cetățean și modul de admi-
nistrare al comunei este unul corect, care vine 
în întâmpinarea rezolvării problemelor cu care 
se confruntă comunitatea noastră locală. 

Pot spune, privind în urmă, că am reușit  atât 
echilibrarea administrării comunei sub forma 
raportului dintre venituri și plăți ( plin plata și 
reeșalonarea vechilor datorii)  cât și să punem 
bazele unei strategii de dezvoltare locală cu re-
zultate concrete pentru a asigura o evoluție 
bună pentru comună, precum și să aducem 
� nanțări pentru o serie de investiții necesare și 
utile comunității noastre locale.

 Bazele unei administrații e� ciente constă în 
a avea o colaborare cât mai bună cu toată lu-
mea, pe principii de normalitate și respect reci-
proc, iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu 
pot exista divergențe, având astfel și rezultate 
în munca noastră administrativă. 

 Cu toții ne dorim să vedem cum comuna Olari 
progresează, cu toții avem acest scop și împreu-
nă trebuie să � m organizați ca o echipă.

Pot spune că la Olari suntem o astfel de echi-
pă! Am arătat acest lucru în ultimii ani, iar rezul-
tatele muncii noastre se regăsesc în proiectele 
realizate și concretizate în investiții prin care să 
progresăm ca și comună, ca și comunitate.

Tot ceea ce facem  este pentru binele comu-
nei, cu deschidere față de cerințele cetățenilor 
din Olari și Sintea Mică și în spiritul unei munci 
corecte și oneste, fără ascunzișuri și cu o totală 
transparență a cheltuielii banului public.

Cu toate acestea, mai există încă o așa zisă  
„piață” a zvonurilor și vorbelor fără acoperi-
re pe care le aruncă în vânt unul sau altul, din 
răutate, invidie, sau pur și simplu neștiință, în-
cercând prin diverse mijloace să vă in� uențeze 
într-un fel sau altul. În astfel de situații,   nu 
ezitați  să mă întrebați dacă aveți nelămuri, � -
indcă de aceea m-ați ales primar și ați avut în-
credere în mine.

De asemenea, să aveți mereu în vedere că ușa 
de la Primărie a fost, este și va �  oricând des-
chisă pentru orice cetățena al comunei noastre. 

Primăria este a comunității locale, după cum și 
administrația comunei este a comunității loca-
le. Cu toții locuim și trăim aici și toți dorim pen-
tru comuna noastră doar lucruri bune, pentru a 
lăsa ceva în urma activității pe care o prestăm. 

Revenind la modul de administrare a comunei, 
una dintre prioritățile  mele a fost și este  imple-

mentarea în comună a unei strategii de dezvol-
tare locală coerente, bazată pe o structurare re-
alistă 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 programe guver-
namentale, lucru pe care l-am și făcut. 

Pot să vă spun, că nu s-a ratat nici o ocazie pen-
tru întocmirea și depunerea documentațiilor 
necesare pentru o serie de proiecte în vederea 
realizării de investiții oportune și de real inte-
res pentru comună și comunitatea noastră loca-
lă, lucru pe care-l vom urmări spre realizare și 
pe viitor.

Toate acestea se pot face doar în liniște, pace și 
unitate administrativă. În acest sens, pot spune 
că avem la Olari o echipă a administrației (pri-
mar-viceprimar- consilieri locali- angajații pri-
măriei), care a dovedit se preocupă de bunul 
mers al comunei și împreună cu care am asi-
gurat stabilitatea administrativă a comunei, 
ceea ce ne dorim și pe mai departe, pentru a 
se putea continua dezvoltarea și modernizarea 
localităților a� ate în aria noastră administrati-
vă: Olari și Sintea Mică.

Doar în această perioadă avem pe rol o se-
rie de proiecte importante pentru comună, 
cum ar � :

- amenjarea de trotuare la Olari, lucrări ce 
se execută prin betonare

- construcția capelei din Olari, de la cimi-
tirul ortodox, lucrare ce a evoluat mult anul 
acesta

- s-au derulat lucrări de pietruire drumuri, 
făcând referire aici la drumul ocolitor al 
localității Olari- din marginea satului

- se lucrează la construcția- amenajarea 
vestiarelor de la terenul de sport, tot aici 
� ind amenajat și gardul împrejmuitor

Cu privire la stadiul proiectelor pentru 
care am cîștigat � nanțarea solicitată, vă 
informez:

-am semnat contractul de � nanțare pe fon-
duri europene prin GAL pnetru construcția 
capelei la cimitirul evanghelic din Olari, lu-
crare ce va demara anul următor

- a fost � nalizată licitația la proiectul 
rețelei de apă la Sintea Mică( după 2 ani) 
ceea ce mă face să spun că la anul demarăm 
și aceste lucrări

- suntem în faza procedurală de licitație 
prublică pentru proiectul de asfaltare străzi 
la Sintea Mică

- s-a depus proiectul de obținere a 
� nanțării pentru asfaltarea străzilor la 
Olari- prin programul PNDL

- suntem în faza premergătoare dep-
unerii la Compania Națională de Investiții 
a proiectului pentru construirea unei săli de 
sport la Olari

- suntem în faza realizării studiului de fez-
abilitate pentru extinderea rețelei de gaz

- s-a pregătit documentația DALI pentru 
reabilitarea și extinderea clădirii școlii și 
grădiniței din Olari

După cum puteți constata, avem noi proiecte 
de investiții în vedere, avem o serie de proiecte 
aprobate pentru � nanțare, și rând pe rând vom 
derula lucrări pin care să progresăm ca și comu-

nă, ca și comunitate locală.
Stabilitate, predictibilitate, liniște și pace în-

tre oameni. Asta ne dorim, atât eu, cât și echi-
pa administrativă din jurul meu, pentru a conti-

nua ceea ce am început: dezvoltarea continuă și 
corectă a comunei noastre, cu toate localitățile 
aferente. 

Vă transmit tuturor gândurile mele bune, 
multă sănătate și putere de muncă, rea� rmând 
faptul că doar împreună putem să ne amena-
jăm o comună cât mai frumoasă și cât mai bine 
pusă la punct.

Primar Răuț Petru

Împreună putem să ne amenajăm o comună 
cât mai frumoasă și mai bine pusă la punct!

Primar Răuț Petru
Se lucrează la construcția 

capelei din localitatea Olari

Noi trotuare în amenajare

Vestiarele echipei în construcție

Lucrări de pietruire dumuri


