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Ne pregătim să întâmpinăm 
Crăciunul și Anul Nou 2020

 Este momentul când trebuie să fim 
mai buni, mai toleranți și să ne punem 
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 Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos ne amintește nouă, 
muritorilor de rând, că suntem oameni și 
am venit pe pământ să învăţăm să facem 
fapte bune. Crăciunul poate să ne aducă 
tuturor schimbări numai în bine, pen-
tru că marea sărbătoare ne amintește că 
oriunde am fi ne leagă sacrul legământ al 
credinţei. 

Gândurile mele se îndreaptă spre toţi 
cetățenii comunei noastre, cărora le do-
resc ca Anul Nou să-i găsească alături de 
cei dragi, în fericire și belșug, să-și păstre-
ze spiritul tolerant și dorinţa de a trăi mai 
bine.

Acest an care se apropie de final a fost un 
an cu bune și rele, cu realizări, dar și deza-
măgiri, un an  pe parcursul căruia noi, cei 
din  administrația locală, am depus toate 
eforturile pentru găsirea soluțiilor optime 
de implementare a unor proiecte necesa-
re pentru binele comunei. În acest sens, 
am drămuit responsabil fiecare resursă 
financiară a bugetului local, încercând o 
prioritizare cât mai eficientă a cheltuieli-
lor, luând în considerare acoperirea unei 
palete cât mai largi de activități benefice 

comunității noastre locale. De asemenea, 
am luat în calcul depunerea unor proiecte 
de finanțare, făcând referire aici la proie-
tele depuse pe fonduri europene, progra-
me guvernamentale, sau de la Consiliul 
Județean. 

S-au depus toate eforturile pentru buna 
administrare a comunei în contextul eco-
nomic al acestui an, motiv pentru care 
sperăm că dumneavoastră, cetățenii, 
sunteți mulțumiți de ceea ce am putut 
realiza în acest an, an în care am reușit 
scoaterea comunei din executarea silită în 
care se afla și reglarea situației bugetare.

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

Îmi doresc ca 2020 să fie un an în care 
vom consolida ceea ce am început, con-
tinuând eforturile de modernizare a 
localităților comunei noastre. 

În egală măsură îmi doresc să fie un an 
plin de începuturi trainice pentru viitor, 
un viitor pe care să îl clădim împreună și 
tot împreună să ne bucurăm 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

În aceste zile, când ne pregătim 
să întâmpinăm 

Crăciunul și Anul Nou, 
vă transmit 

cele mai bune gânduri de sănătate,
fericire şi prosperitate 

alături de cei dragi, 
precum şi noi succese în viaţă 

şi în activitatea dumneavoastră.
LA MULȚI ANI

Viceprimar Bora Mircea

Viceprimar
Bora Mircea

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 

spiritul Crăciunului, Marea Săr-
bătoare 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 or-
ganizată  serbarea școlii, în cadrul 
căreia au colindat nu doar elevii și 
dascălii, dar și coruri din comuna noastră, la acest eveniment parti-

cipând inclusiv ansamblul nostru 
drag.

O acțiune frumoasă, în spiritul 
sărbătorii Crăciunului, o acțiune 
care a adus bucuria Crăciunului 
la Olari, căci nimic nu este mai 
frumos decât să auzim colinde-
le tradiționale românești cântate 
de copii și să vedem că datina de 
a colinda se transmite și tinerei 
generații. >>> pag. 4

Fie ca 
lumina sărbătorilor 

să vă acopere sufletele 
de bucurie

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

Sărbători Fericite 
și binecuvântate!
La Mulți Ani!

Consiliul Local
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Apropierea sărbătorilor de iarnă a adus nerăbdare printre copiii de la grădinița 
din Olari în așteptarea darurilor mult dorite.  Toți copiii ne-au mărturisit că au fost 
cuminți pe tot parcursul anului și au așteptat cu nerăbdare să vadă bradul împodo-
bit, dar și cadourile pe care Moș Crăciun le va aduce. Noi vă prezentăm copiii de 
la grădinița din Olari-secția română, atât pentru amintirile viitoare, dar și pentru 
că sărbătorile de iarnă reprezintă un moment aparte în frumoșii ani ai copilăriei. 
Menționăm că vă aducem în prim plan doar copiii care au fost prezenți în mo-
mentul la care am realizat fotografiile, noi urăm însă întregului colectiv al cla-
sei sărbători fericite și să se bucure din plin de cadourile pe care le-au primit de 
Crăciun.

„Grădinarii” din Olari 
în așteptarea lui

 Moș Crăciun!

„Un copil poate oricând să înveţe un 
adult trei lucruri: cum să fie mulţumit 
fără motiv, cum să nu stea locului nici-
odată și cum să ceară cu insistenţă ceea 
ce își dorește” Paulo Coelho.

Copilăria este cu siguranţă cea mai 
preţioasă perioadă a vieţii.  Când ești 
copil abia aștepţi să crești, să faci ce vrei 
tu, fără să fii îngrădit de părinţi.

Fiecare om are un ideal, un drum pe 
care și-l croiește sau pe care îl îndrumă 
cineva. 

Totul pornește din primii ani de viaţă. 
Copilul dorește să întruchipeze omul 

din el. 
 Personalitatea fiecăruia este oglindită 

prin ceea ce dorește, face, obţine, cum 
privește lumea din jurul lui.

Acceptarea diversităţii presupune ac-
ceptarea rolului social îndeplinit la un 
moment dat. Așadar, ne bucurăm când 
vedem aceste imagini cu micii elevi, 
imagini care întruchipează frumoșii 
ani ai copilăriei.

Deoarece suntem în sezonul rece 
și ne putem aștepta în orice mo-
ment la ninsori, reamintim tutu-
turor cetăţenilor și operatorilor 
economici, că sarcina îndepărtării 
gheţii și zăpezii de pe trotuarele și 
parcările din jurul imobilelor unde 
își au domiciliul sau își desfășoară 
activitatea, le revine proprietarilor, 
potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 
21/2002 privind gospodărirea lo-
calităţilor urbane și rurale, art. 9, 
lit f, precum și potrivit prevederilor 
hotărârii Consiliului Local, privind 
buna gospodărire a comunei.

De asemenea, fiecare gospodar 
trebuie să aibă în vedere asigu-
rarea curățeniei și decolmatării 
șanțurilor aferente propriei gospo-
dării, pentru preîntâmpinarea po-
sibilelor inundații datorate iernii. 

Totodată, vă recomandăm să ve-
rificaţi și să curăţaţi coșurile și bur-
lanele de fum, înainte de utilizarea 
acestora pe perioada iernii. 

Din  punct de  vedere  al adminis-
trației locale, vă informăm că 
acțiunile de asigurare a curățeniei 
domeniului public s-au desfășurat 
conform graficului prevăzut, fiind 
depuse toate eforturile necesare 
pentru a avea comuna pregătită 
pentru sezonul rece.

 Primăria Olari

În atenția
 cetățenilor

Art.  10.  - In aplicarea prevederil-
or prezentei ordonanţe cetăţenilor 
le revin următoarele obligaţii:

a) intretinerea si curăţenia 
locuinţelor pe care le deţin in pro-
prietate sau cu chirie,  a anexelor 
gospodăreşti, a curţilor si im-
prejmuirilor acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor 
si a altor construcţii amplasate 
la frontul străzii,  tencuirea si 
zugrăvirea periodica a acestora, 
potrivit masurilor stabilite de con-
siliile locale;

c) finalizarea construcţiilor ince-
pute, pe baza autorizaţiilor eliber-
ate de primari,  in condiţiile si in 
termenele stabilite de acestea;

d) repararea si intretinerea 
instalaţiilor aferente imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe tro-
tuare, pe partea carosabila a străzii 
sau a drumului,  pe porţiunea din 
dreptul gospodăriei si a locurilor 
de parcare pe care le folosesc;

f) indepartarea zăpezii si a ghetii 
de pe trotuarele din dreptul imo-
bilelor in care locuiesc sau pe care 
le folosesc in alte scopuri;

“g)  păstrarea curăţeniei pe ar-
terele de circulaţie si in locurile 

publice;”
Articolul 10,  litera g) modifi-

cata de art.unic pct.4 din Legea 
515/2002

h) respectarea masurilor stabilite 
de consiliile locale si judeţene pen-
tru asigurarea igienei publice si a 
curăţeniei in localităţi;

i) depozitarea reziduurilor 
menajere si a gunoaielor numai 
in locurile special amenajate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;

j)  curăţarea mijloacelor de trans-
port la intrarea acestora pe dru-
murile publice, “k)  curăţarea si 
intretinerea şanţurilor,  rigolelor si 
podeţelor aferente proprietăţii.”

Articolul 10,  litera k)  comple-
tata de art.unic pct.5 din Legea 
515/2002

“Art.  11.   - Asociaţiile de pro-
prietari vor prelua, potrivit pre-
vederilor legale, unele dintre 
obligaţiile ce revin cetăţenilor, 
potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe,  si vor răspunde pen-
tru realizarea acestora in fata 
autorităţilor administraţiei publice 
locale.”

ORDONANŢA 21/2002 
 Sinteza la 2002-08-05 (fragment)

Obligaţiile cetăţenilor

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

să fie 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 fie

 de cel mult 750lei.

10 măsuri simple sărbători fericite
Montaţi bradul într-un suport 

stabil și sigur. Asiguraţi alături un 
vas cu apă.

Montaţi lumânările în suporturi 
incombustibile.

Nu lăsaţi niciodată copiii să se 
joace în apropierea lumânărilor 
aprinse.

Folosiţi doar instalaţii și decora-
ţiuni electrice fără defecţiuni ori 
improvizaţii.

Nu amplasaţi lumânări aprinse 
în apropierea bradului, decoraţi-
unilor ori materialelor combusti-
bile

Distanţa de protecţie dintre brad 
și materiale combustibile sau apara-
te electrice este de cel puţin 30 cm.

Achiziţionaţi artificii doar din 
magazine autorizate. Nu lăsaţi co-
piii să se joace cu artificii.

Verificaţi integritatea și curăţe-
nia coșurilor de fum.

Înainte de culcare, stingeţi soba, 
lumânările și deconectaţi aparate-
le electrice de încălzit ori decora-
ţiunile electrice.

In caz de incendiu, apelaţi servi-
ciul de urgență la tel. nr.112.

SVSU Olari

Atenție la curățarea hornurilor
Suntem în sezonul rece și fiecare cetățean

 trebuie să aibă în vedere curățarea hornurilor, 
care este o obligație și responsabilitate individuală.

Primăria Comunei Olari
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Î n  v i z i t ă  l a  B r u x e l l e s

Iată că au trecut 30 de 
ani de la căderea Zidu-
lui Berlinului și implicit 
al blocului comunist.

În curând se vor îm-
plini 30 de ani de la că-
derea comunismului și 
la noi în România.

Am văzut la Bruxelles 
o bucată din acel zid 
și mi-a venit în min-
te o întrebare: Ce s-a 
schimbat atunci? Ce 
am câștigat în acești 30 
de ani?

Si vă atașez una din 
imaginile mele prefe-
rate. Din care reiese cel 
mai important lucru ce 
l-am câștigat: LIBER-
TATEA.

Ce s-a schimbat? Mul-
te. Totul! Sunt opinii 
diferite, că în bine, că 
în rau?

Dar este cert un lucru: 
suntem liberi și facem 
parte dintr-o familie 
europeană pentru care 
respectarea drepturilor 
și a libertăților este un 

element fundamental.
Acum 30 de ani, nu 

îndrăzneam să visăm 
că vom putea doar cu 
o carte de identitate să 
mergem să vizităm ori-
ce loc dorim din Euro-
pa.

Faptul că este scris în 
limba română Parla-
mentul European îmi 
crează un sentiment 
că suntem acolo unde 
ne este locul, în familia 
noastră europeană.

Acum în Parlamen-
tul European se discu-
tă cum se va împărți 
finanțarea în următo-
rul exercițiu. Probabil 
vor scădea sumele alo-
cate pentru proiecte ce 
țin de infrastructura 
rurală. Dar se dezbate. 
Avem si noi un cuvânt 

de spus prin cei 32 de 
europarlamentari ce îi 
avem din cei 751 câți 
sunt. România este pe 
locul 7 ca număr de eu-
roparlamentari.

Pentru țara noastră 
Uniunea Europeană 
înseamnă mult: de la 
libera circulație, la po-
sibilitatea de a munci și 
a avea drepturi egale în 
statele membre, până 
la siguranța spațiului 
comunitar sub forma 
aplicării unor norme 
economice și de drept 
comune, ceea ce repre-
zintă fundamentul lu-
mii civilizate europene.

Să fim mândri că sun-
te români, dar și euro-
peni!

Primar 
Răuț Petru

Săptămâna trecută pri-
marul Răuț Petru a făcut 
parte dintr-o delegație 
județeană care a fost 
invitată la Bruxelle pen-
tru a vedea și cunoaște 
structura Parlamentului 
European, ca for decizi-
onal al Uniunii Europe-
ne.

A fost o vizită de lucru 
cu multiple semnificații, 
din delegația oficială a 
Județului Arad făcând 
parte mai mulți edili, care 
alături de europarlamen-
tarul Aradului, domnul 
Gheorghe Falcă, au avut 
o serie de întâlniri și de 
prezentări, scopul fiind 

acela de acomodare cu 
mecanismele europene, 
pentru găsirea celor mai 
bune soluții în vederea 
întocmirii de proiecte și 
atragerii de fonduri eu-
ropene pentru investiții 
publice utile comunității.

A fost o vizită oficială, 
prin care s-a punctat din 
nou apartenența Româ-
nie la marea Familie Eu-
ropeană, ca structură de 
dezvoltare, stabilitate și 
respectare a drepturilor 
cetățenilor sub umbrela 
statului de drept și a va-
lorilor europene.

Niciodată omenirea n-a avut o zi de 
bucurie atât de mare ca cea adusă de 
ziua când se împlinește ceea ce Arhan-
ghelul Gavril a vestit Mariei din Naza-
retul Galileii că va naște fiu! În această 
zi se bucură toți fii strămoșilor noștri, 
Adam și Eva, deoarece astăzi a răsărit 
soarele dreptății pentru lumea păcătoa-
să; este ziua când s-a ivit ziua mântuirii 
noastre; când s-a proclamat mântuirea 
lumii acesteia pierdute; când s-a născut 
Mântuitorul lumii: Iisus 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 
fiecare 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 Nazaret spre 
Betleem. Peste dealuri înalte și drumuri 
pietroase, după o călătorie lungă au so-
sit la Betleem, dar aici n-au găsit găzdu-
ire, 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 născut Fecioara Maria pe Unul Năs-
cut Fiu al său. Acolo a fost culcat în iesle 
Pruncul Iisus, despre care profetul Isaia 
a profețit: “prunc s-a născut nouă și se 
cheamă numele lui Înger de mare sfat… 
Dumnezeu Tare” (Is 9,6). Au venit păs-
torii și magii de la răsărit și împreună 
s-au închinat pruncului dumnezeiesc. 
Pruncul acesta născut astăzi în lume 
este deci Fiul lui Dumnezeu, care are să 
ne mântuiască pe noi din blestemul pă-
catului 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 răspun-
de: “Am văzut pe noul născutul/Prunc 
Iisus din cer venitul/ Fiu Dumnezeiesc”, 
acesta este Mântuitorul lumii cel de 
mult așteptat. Să-i întrebe pe cei trei crai 
care au venit din răsăritul îndepărtat să 
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, fiul lui David, nu-ți 
fie 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 în-
trebe pe însăși Maica Fecioara, cine este 
Pruncul acesta frumos și drăgălaș? și ea 
va răspunde: Acesta este fiul meu “care 
pentru noi oamenii și pentru a noastră 
mântuire s-a coborât din cer și s-a în-
trupat de la Spiritul Sfânt și din Maria 
Fecioară și s-a făcut om” (Cf. Simbolul 
Credinței). Să-i întrebe pe Apostoli, 
care trei ani au petrecut cu Hristos: 
Cine este Iisus Hristos? 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, unanim 
mărturisesc, căci Cristos este Fiul lui 
Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, Unul născut, iar 
nu creat.

Iubiți credincioși, Cu umilință și sme-
renie să ne rugăm lui Iisus Hristos să ne 
dea credință și tărie să putem mărturi-
sii adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Toți 
cei care am devenit creștini prin Sacra-
mentul Sfântului Botez, avem datoria 
de a vesti “vestea cea bună”, Evanghelia 
lui Hristos, care a venit în lume să mân-
tuiască neamul omenesc, “Căci atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe 
Unicul Său Fiu l-a dat, ca oricine crede 
în El, să nu piară, ci să aibă viața de veci” 
(In 3,16). Să nu uităm, așadar că avem 
datoria de a vesti Evanghelia carității 
prin faptele noastre de iubire față de 
aproapele, față de cei care se găsesc în 
suferință, care se identifică cu Hristos. 
Împreună cu îngerii, păstorii, magii, 
Preacurata Fecioară Maria, Sfântul Io-
sif, cu întreaga Biserică să adorăm și noi 
pe Pruncul Iisus din ieslea din Betleem, 
prezent în Taina Sfintei Euharistii.  

Vă dorim ca Anul Nou 
să vă aducă belșug de Haruri 

de la Pruncul Iisus. 
Sărbători fericite, An Nou fericit!

N a ș t e r e a  M â n t u i t o r u l u i , 
b u c u r i a  C r ă c i u n u l u i
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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

Duminică 15 decem-
brie, cu începere de la ora 16:00, 
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. 

Tradiție, frumusețe, colindă! Sim-
țăminte ale Crăciunului, simțăminte 
ce au putut fi 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 suflet 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 zi 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.

>>> pag. 1

Așadar, putem spune că serba-
rea școlară de anul acesta din 
Olari a reprezentat un adevărat 
spectacol artistic în care elevii 
fiecărei clase s-au întrecut pe 
sine în a arăta părinților și tutu-
ror celor prezenți, reprezentații 
artistice care mai de care mai 
spectaculoase. 
Spectacolul au avut ca tema-
tică Crăciunul, după cum era 
și firesc în această perioadă a 
anului.
Elevii fiecărei clase, însoțiți de 
profesori, au prezentat spec-

tacole aparte, colindând cum 
nu se poate mai frumos, fiecare 
clasă organizându-și propria 
prezentare în cadrul sebării, după 
cum a dorit și după inspirația 
artistică a fiecăruia. >>> pag. 5

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.....
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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

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 fiecare 
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 fie complet 
nu a lipsit din scenă nici Moș 
Crăciun, care a venit de departe 
să aducă elevilor cadourile mult 
dorite.

>>> pag. 4

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 caracteristici 
ale Crăciunului și anul acesta la ser-
bările de la Olari și Sintea Mică, unde  
și Moș Crăciun a fost prezent, fiecare 
copil primind daruri care cu siguranță 
că au adus bucuria Crăciunului în 
inimile acestora. Un gest frumos, 
primarul Răuț Petru, cu sprijinul 

Consiliului Local achiziționând  din 
timp cadourile 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 
fiecărui copil, acesta fiind 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 
fi împreună la această sărbătoare a 
creștinătății: Nașterea Mîntuitoru-
lui Iisus Hristos”- ne-a declarat pri-
marul Răuț Petru.
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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 fi 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 fizice 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 modifică-
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 fi 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 fap-
tului că încă se păstrează 
în comuna noastră tradiția 
colindatului nu poate fi 
descrisă în cuvinte. S-a 
văzut această bucurie pes-
te tot în sala căminului 
cultural din Olari, care a 
vibrat de trăirile unice ale 
Crăciunului. Toată lumea 
a venit să se bucure de o zi 
specială, elevii școlii, das-
călii, corurile, precum și 
toți cei implicați în progra-
mul artistic meritând toate 

felicitările, căci ne-au rea-
dus în minte frumusețea 
Crăciunului serbată după 
datinile și tradiții autentice 
românești. 

A fost cu adevărat o sea-
ră a bucuriei trăirii atmo-
sferei Crăciunului, când 
Nașterea Mântuitorului 
este vestită prin colind, 
prin cântec de bucurie!

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

>>> pag. 5

Primarul Răuț Petru,  a do-
rit să puncteze încă odată 
importanța sărbătorii Crăciu-
nului, concertul fiind dedicat 
anume acestei Sfinte Sărbători.

 Primarul ne-a declarat: „Am 
dorit ca și în acest an concer-
tul de colinde organizat la 
Cămunul Cultural din Olari 
să aducă în inima tuturor bu-
curia Nașterii Mântuitorului. 
Am dorit ca atmosfera deose-
bită a acestei mari sărbători 
a creștinătății să învăluie co-
muna noastră, să aducă pacea 
sufletească atât de dorită de 

fiecare, pace  care poate fi găsi-
tă doar prin credință în Dum-
nezeu. 

Sper din toată inima că acest 
spectacol a fost pe placul tutu-
ror celor prezenți, iar progra-
mul artistic  s-a ridicat la ni-
velul dorințelor auditoriului. 

Prin acest spectacol am în-
cercat să avem în comună o 
ultimă manifestare culturală 
de anvergură pe acest final de 
an 2019, marcând practic nu 
doar bucuria Crăciunului ci și 
apropierea anului nou.

 Doresc să mulțumesc elevi-

lor școlii, dascălilor, precum și 
tuturor celor implicați în orga-
nizare și sper ca și la anul să 
reușim să continuăm această 
tradiție a serbării colindului 
de dinaintea Crăciunului.”

Primar 
Răuț Petru
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Dacă este să vorbim de un bilanț 
al anului 2019 aș începe prin a 
sublinia că în toată această perioa-
dă, colaborarea cu colectivul Pri-
măriei și Consiliul Local a fost și 
este una foarte bună. În special 
doresc să scot în evidență colabo-
rarea mea cu primarul Răuț Petru 
împreună cu care am conlucrat 
pentru binele comunei Olari și al 
comunității noastre locale. 

Aceiași colaborare bună am avut-
o și cu cetățenii comunei pe care 
îi susțin în toate problemele cu 
care aceștia se confruntă și căro-
ra le transmit pe această cale că 

ușa mea este mereu deschisă pen-
tru ei. 

Ceea ce s-a realizat în anul care 
se încheie în câteva zile este o con-
tinuare a programului de moder-
nizare al comunei început încă de 
la preluarea mandatului primaru-
lui Răuț Petru, program prin care 
în fiecare an s-au pus în practică 
noi și noi proiecte benefice pentru 
localitățile aflate în arealul nos-
tru administrativ, precum și stabi-
lizarea financiară a comunei prin 
plata enormelor datorii pe care le 
avea comuna.

Pot spune că sunt mulțumit pen-
tru că am reușit să mă implic ac-
tiv pentru aceste realizări nu doar 
ca viceprimar, ci în primul rând ca 
cetățean al comunei.

Pentru viitor ne propunem la fel 
de multe proiecte și sper să reușim 
să continuăm pe acest drum al 
progresului pentru comuna noas-
tră.

Viceprimar Bora Mircea

Am avut un an 2019 pozitiv 
pentru comuna Olari

Tot ceea ce facem
este pentru binele comunei Olari

În calitate de primar, cu susținerea 
consilierilor locali și împreună cu apa-
ratul Primăriei, ne vom implica în ori-
ce proiect care vine să aducă prosperi-
tate și bunăstare pentru Olari și Sintea 
Mică,  iar anul acesta am avut aseme-
nea proiecte, după cum vom gândi 
mereu adminsitrarea comunei pentru 
binele comunității noastre locale.

Avem maturitatea politică și admi-
nistrativă de a găsi consens în toa-
te, axându-ne într-un mod serios și 
corect asupra problemelor adminis-
trative ale comunei, căutând mereu 
să promovăm un climat de liniște și 
bună înțelegere, pentru a putea să pu-
nem în aplicare cât mai multe proiecte 
investiționale cu impact pentru mo-
dernizarea comunei.

În acest sens, preocuparea mea per-
manentă, în calitate de primar este să 
găsesc soluțiile legale și optime pentru 
asigurarea unui proces continuu de 
modernizare și progres pentru comuna 
noastră. Este o preocupare concretiza-
tă în continuarea investițiilor publice 
pentru comunitatea noastră locală.

După cum ați putut constata, admi-
nistrarea comunei se realizează într-
un mod corect și deschis, prin respec-
tarea întocmai a reglementărilor legale 

în vigoare, existând un climat de cola-
borare atât cu angajații Primăriei, cât 
și cu consilierii locali.

De asemenea, ușa de la Primăriei este 
deschisă oricărui cetățean, iar în tot 
ceea ce facem avem transparență de-
cizională, pentru că totul se derulează 
cu onestitate și realism.

Fiind la finele acestui an 2019,
 putem vorbi despre: 

- străzi pregătite pentru asfaltare la 
Sintea Mică

- capelă finalizată la Olari
-lucrări la rețeaua de apă la Sintea 

Mică, anul următor se pot realiza ra-
cordurile la gospodării

- montare tâmplărie termopan la 
școala din Olari

- cazane noi de încălzire la școala 
cu clasele 1-4 din Olari, la școala cu 
clasele V-VIII din Olari și la gădinița 
din Olari

- de asemenea, s-a lucrat la amena-
jarea vestiarelor echipei de fotbal

- au fost executat lucrări de pietrui-
re drumuri

- drumul Sântana- Olari- Sintea 
Mică a intrat în modernizare, asfal-
tare, printr-o finanțare de la Consi-
liul Județean

Închei prin a vă transmite tuturor 
gândurile mele bune, dorind, ca îm-
preună, să ne administrăm cât mai 
bine, cu cât mai multe realizări, tră-
ind în pace și armonie, pentru a avea 
o comună caracterizată prin liniște și 
bună înțelegere între oameni.  Totul cu 
deschidere și sinceritate în tot ceea ce 
gândim și facem.

Sărbători Fericite! La Mulți Ani!
Primar Răuț Petru

Viceprimar
Bora MirceaPrimar 

Răuț Petru

Atragem atenția că la nivelul comunei, 
gradul de colectare a impozitelor și taxe-
lor locale este destul de mic. 

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

Acestor restanțieri le aducem la 
cunoștință faptul că trebuie să-și achite 
taxele și impozitele, legislația în vigoa-
re fiind 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 locale. 

Vă mai aducem la cunoștință încă un 
aspect, respectiv faptul că sumele pe care 
comuna le primește sub formă de sume 
defalcate sunt direct proporționale cu 
gradul de colectare a taxelor și impozite-
lor locale. Ce înseamnă acest lucru? Cu 
cât gradul de colectare a taxelor și impo-
zitelor locale este mai mare, cu atât comu-

na primește bani mai mulți de la Minis-
terul Finanțelor, bani care pot fi folosiți 
la investiții în comună. Dacă cetățenii 
nu achită la timp taxele și impozitele lo-
cale, atunci și sumele de bani primite de 
comună sunt mai mici, adică există mai 
puțini bani pentru a se face lucrări de 
modernizare a comunei.

V-am prezentat toate acestea pentru 
a înțelege faptul că toți cei care aveți 
restanțe la plata taxelor și impozitelor lo-
cale, trebuie să veniți și să achitați sumele 
datorate.  Nu este normal ca unii cetățeni 
să-și plătească la zi taxele și impozitele, iar 
alții nu!

De aceea, recomandăm celor care au 
debite să vină și să-și plătească obligațiile 
fiscale, pentru a nu fi nevoiți să trecem la 
executarea silită a restanțierilor, procedu-
ră pe care suntem obligați să o punem în 
practică.

Primăria Comunei Olari

Biroul taxe și impozite atrage atenția

Cine a fost 
Sfântul Ștefan?

Sfântul Ștefan sau 
Ste-phanus (n. 1 - d. 
35) după Noul Tes-
tament a fost diacon 
iudeu (evreu) din Ie-
rusalim care a fost 
primul martir creștin, 
condamnat la moar-
te de autoritățile iu-
daice din Ierusalim. 
Potrivit Noului Tes-
tament, Sfântul Ștefan 
a fost unul dintre cei 
șapte bărbați ”plini 
de Duh Sfânt și de 
înțelepciune”, aleși de 
către apostoli pentru 
a îndeplini calitatea 
de diaconi. Ștefan a 
fost unul dintre uce-
nicii lui Iisus Hristos, 

care îl urmau pre-
tutindeni și care au 
asistat direct la fapte-
le sale. Fiind ales să îi 
conducă pe diaconi, 
Sfântul Ștefan a fost 
numit Arhidiacon.

Mormântul Sfântu-
lui Ștefan a fost des-

coperit în anul 415. 
Din anul 560 ose-
mintele sale s-ar afla 
împreună cu osemin-
tele arhidiaconului 
roman Laurentius (d. 
258) în cripta bisericii 
„San Lorenzo fuori le 
Mura” din Roma.

Urăm tuturor 
celor care sărbătoresc 

ziua de nume 
 Sfântul Ștefan 
 multă bucurie, 

sănătate și un călduros 
La Mulți Ani! 

dragi și familie!
Primar, Viceprimar, 

Consiliul Local

27 decembrie
Sfântul Ștefan

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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S f i n ț i r e a  n o i i  c a p e l e  d i n  O l a r i  î n  p r e z e n ț a  Î n a l t p r e a s f i n ț i e i  S a l e
T i m o t e i  S e v i c i u ,  A r h i e p i s c o p u l  A r a d u l u i

Construcția noii capele din Olari a decurs 
conform graficului de lucrări prestabilit, 
astfel încât, anul acesta, lună de lună am 
putut vedea noi progrese a lucrărilor.

Clădirea capelei este acum construită, cu 
terasă afară, a fost pavată zona de intrare, și 
s-au plantat arbuști ornamentali.

Această investiție este binevenită, 
cetățenii avânad acum o capelă construită 
conform solicitărilor preoților, în momen-

tul de față fiind amplasate inclusiv scaunele 
în sala principală.

„ Construcția capelei a făcut  parte din 
strategia de dezvoltare locală, prin aceas-
tă investiție urmând a rezolva probleme-
le serviciilor funerare din comună, astfel 
încât comunitatea noastră locală să bene-
ficieze și de aceste noi facilități pe care le 
oferă capela care a intrat în serviciul pu-
blic.”- ne-a declarat primarul Răuț Petru.

În după amiaza Duminicii a 22-a după 
Rusalii, 3 noiembrie 2019, credincioșii 
din Parohia Olari, Protopopiatul Arad, 
au avut bucuria de a-l primi în mijlocul 
lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, 
Arhiepiscopul Aradului, care a răspuns 
invitaţiei preotului paroh Călin Dragoș, 
pentru a sfinţi capela mortuară din cimi-
tirul localităţii.

La finalul slujbei de sfinţire, Înaltprea-
sfinţia Sa a rostit un cuvânt ocazional pus 
sub titlul ,,Tâlcul unui nume”, acela al pa-
rohiei însăși, prin munca olarului în re-
alizarea vasului de folos ce închipuie pe 
însuși omul făcut de Dumnezeu spre a se 
umple de har. Ieșit din mâinile Creatoru-
lui se întoarce în pământul din care a fost 
luat, spre a-l înobila pe măsura în care s-a 
ostenit pentru câștigarea veșniciei.

 Capela ridicată reprezintă locul de re-
culegere cuvenit spre înţelegerea însăși a 
scopului vieţii, a subliniat Chiriarhul nos-
tru.

După aceasta, în biserica parohială, În-
altpreasfinţitul Părinte Timotei a săvârșit 
slujba Vecerniei, din sobor făcând parte 
și Pr. Gheorghe Gligor, consilier social și 
Arhid. Tiberiu Ardelean, inspector epar-
hial.

În cuvântul de învăţătură adresat celor 
prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a făcut refe-
rire la faptul că ,,Făptura nouă” este cea 
care împlinește condiţiile mântuirii, adică 
harul lui Dumnezeu ce întărește credinţa 
spre săvârșirea faptei bune.

La finalul slujbei, Părintele paroh Călin 
Dragoș, a transmis mulţumiri Înaltprea-
sfinţitului Părinte Timotei pentru toată 
osteneala și părinteasca purtare de grijă, 
tuturor oficialităţilor prezente precum și 
tuturor celor ce au contribuit la realizarea 
capelei mortuare în localitatea Olari.

Chiriarhul eparhiei arădene a recoman-
dat pe mai departe necesitatea construirii 
capelelor mortuare în toate parohiile.

Rusu Ștefan-Adelin

Inaugurarea  noii capele din Olari a fost 
una solemnă, la festivitate, alături de pri-
marul Răuț Petru, viceprimarul Bora Mir-
cea, consilieri locali și enoriați, participând 
și președintele Consiliului Județean Arad, 
domnul Iustin Cionca, care a tăiat panglica 
tricoloră împreună cu Înaltpreasfințitul Ti-

motei Seviciu, Arhiepiscolpul Aradului și cu 
oficialitățile noastre locale.

Noua capelă este rezultatul unei investiții a 
administrației locale, fiind concepută pen-
tru a servi comunității din Olari care acum 
are în localitate o capelă funerară modernă, 
conform specificațiilor tehnice solicitate.


