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Stimați concetățeni, iată că 
ne apropiem de una dintre 
cele mai mari sărbători din 
an și anume Învierea Mân-
tuitorului Iisus Hristos. Este 
praznicul care ne face să � m 
mai buni, mai iertători, să 
primim lumina Învierii în 
su� etul nostru. E momentul 
în care uităm de toate neca-
zurile și după un post de 40 
de zile, de curățire trupeas-
că și su� etească, petrecem 
în armonie, alături de cei 
dragi Învierea Domnului. 

În această perioadă pas-
cală, putem spune că pri-
ma dată ne-am bucurat de 
sărbătoarea Floriilor, eve-
niment care este menit să 
ne pregătească pentru Săp-
tămâna Patimilor. In du-
minica Floriilor după Sfân-
ta Liturghie, concetățenii 
care poartă numele de Flo-
rin, Florina, precum și alte 
nume de � ori, au sărbătorit 
mai aparte această zi. Toc-
mai de aceea doresc să le 
urez tuturor un sincer și căl-
duros La Mulți Ani. 

După această zi de sărbă-
toare urmează săptămâna 

de doliu în care rememo-
răm patimile Mântuitorului 
Iisus Hristos pentru ca în 
ziua de duminică să ne bu-
curăm cu toții de Praznicul 
Învierii.

Bucuria Învierii nu este 
nici trecătoare și nici 
înjumătățită. Este bucuria 
prin excelență, pentru că e 
bucuria deplină. Tocmai de 
aceea nimeni nu trebuie să 
� e trist în noaptea de Învi-
ere, căci toate motivele de 
întristare par acum nesem-
ni� cative față de biruirea 
morții.  

Unul dintre obiectivele 
acestei sărbători este cel de 
a ne aminti de patimile, de 
moartea și învierea lui Ii-
sus Hristos. De a ne aminti 
prin ce a trecut Mântuitorul 
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. 

Cum am putea descrie mai 
bine sărbătoarea pascală, 
decât ca pe o sărbătoare a 
întregii creștinătăți, o săr-
bătoare de puri� care su� e-
tească, un moment în care 
� ecare dintre noi trebuie 
să-și găsească bucuria lă-
untrică de a conștientiza și 
îmbrățișa jertfa Mântuito-
rului Iisus Hristos.

Este perioada din an în 
care cu toții trebuie să � m 
iertători, să ne deschidem 
inimele către aproapele 
nostru, să încercăm cu toții 

să � m mai buni, privind cu 
liniște su� etească � ecare 
moment al vieții, conștienți 
� ind că nu putem trăi fru-
mos decât raportându-ne la 
învățăturile Evangheliei.

Îndemnul meu este să îm-
brățișăm cu toții cu bucurie 
această Sfântă Sărbătoare a 
Paștelor, să privim înlăun-
trul � ecăruia, să descope-
rim cu toții sentimentele de 
iubire la care ne îndeamnă 
Mântuitorul a cărui Înviere o 
sărbătorim, să luăm aminte 
la învățăturile sale și să pri-
vim totul din jur cu senină-
tate, cu inima deschisă. 

Sper ca praznicul Învie-
rii Domnului să vă aducă 
tuturor liniștea și bucuria, 
mult râvnite de noi toți. Să 
sperăm că tradiționalele ouă 
roșii care simbolizează sân-
gele vărsat de Iisus și mira-
colul renașterii  va aduce 
tuturor aceste sentimente, 
iar mielul, simbol al jertfei 
Mântuitorului va aducă no-
roc și bunăstare. 

Vă doresc înainte de S� n-
tele Paști multă iubire, lu-
mină în su� et, bucurie și 
bineînțeles multă sănătate. 

Vă doresc să sărbătoriți 
alături de cei dragi s� ntele 
sărbători în fericire și armo-
nie. Dumnezeu să ne lumi-
neze calea și să � m mai buni 
în tot ceea ce facem.

Primar Răuț Petru

Primar 
Răuț Petru

Sărbători Pascale Binecuvântate

Pe data de 26 mai vom avea
 alegeri europarlamentare! 

Sunt alegeri în care cetățenii vor decide
 cine va reprezenta România la Bruxelles!

Nu neglijați importanța votului 
fi ecăruia dintre voi și prezentați-vă la alegeri
 pentru a vă exercita acest drept fundamental 

al democrației: dreptul de a vota liber!

M a r e  a t e n ț i e ! -  2 6  M A I

În aceste zile, 
când ne pregătim
 să întâmpinăm

 cu aleasă bucurie 
sărbătoarea Pascală, 

vă transmit 
cele mai bune gânduri 

de sănătate,
 fericire şi prosperitate 

alături de cei dragi
Sărbători Fericite

Viceprimar Bora Mircea

În întâmpinarea Sărbătorii Pascale 
la Bisericile Ortodoxe din Olari și Sintea Mică

Suntem în acea perioadă a anului în care fi ecare 
bun creștin se pregătește pentru a întâmpina În-
vierea Mântuitorului cu bucurie, smerenie și ev-
lavie.
De aceea, ne-am gândit ca în acest număr al 

publicației locale să poposim la Bisericile orto-
doxe din Olari și Sintea Mică, pentru a ne reîntâl-
ni cu comunitățile creștine din cele două biserici, 
pentru ca prin aceasta să aducem în prim plan at-
mosfera liturgică de dinaintea Sfi ntei Sărbători a 
Învierii Mântuitorului. >>> pag.4

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

Viceprimar
Bora Mircea
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Nu stau acum să discut despre 
proiectele pe care le avem în plan 
pentru anul acesta, convins � ind 
că, după aprobarea bugetului le 
prezintă domnul primar.

Doresc însă să vă asigur că în 
calitate de viceprimar, împreună 
cu colegii consilieri, vom susține 
și sprijini orice proiect care vine 
să aducă prosperitate și bunăs-
tare pentru comuna noastră și 
anul acesta, la fel ca anul trecut, 
avem multe asemenea proiecte.

Avem maturitatea politică de a 
găsi consens în toate, axându-ne 
într-un mod serios și corect asu-
pra problemelor administrative 
ale comunei, lucru ce se și vede 
nu doar prin ceea ce s-a reușit 
pune în practică ca și investiții, 
ci și prin climatul de liniște ce 
există la nivel administrativ.

Astfel, avem proiecte impor-
tante pentru comuna noastră, 
ceea ce ne dorim și pe mai de-
parte.

Având în vedere că în calitate 
de viceprimar am în sarcină să 
mă ocup și de lucrările edilitar- 
gospodărești, doresc să vă atrag 

atenția cu privire la câteva aspec-
te legate de curățenia în comună, 
activitate importantă pentru � e-
care om gospoadar, dar și pentru  
administrația locală, mai ales că 
ne a� ăm în preajma Paștelor.

Sunt convins că tuturor ne face 
plăcere să locuim într-o casă cu-
rată, cu o gospodărie bine orga-
nizată, 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 � e-
care dintre cetățeani să păstre-
ze curățenia, atât în jurul casei 
sale, cât și în spațiile publice de 
pe raza comunei noastre, pe te-
renuri virane, cursuri de apă și 
pășuni din intravilanul și din ex-
travilanul comunei.

Gunoiul menajer este colectat 
de către o societate specializa-
tă pentru acest serviciu public, 
pentru care � ecare dintre noi 
plătim o taxă, iar societatea de 
salubritate are obligația de a ri-
dica gunoiul menajer și de a-l 
transporta la o groapă de gunoi 
autorizată. 

Este normal, așadar, ca deșe-
urile menajere să � e predate so-
cietății care se ocupă de colec-
tarea 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 interzisă aruncarea sau depo-
zitarea 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 aces-
teia constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă.

Haideți, așadar, să nu mai 
aruncăm gunoaiele pe marginea 
drumurilor sau a localității și în 
locurile publice, evitând luarea 
unei amenzi atât de către comu-
na noastră, cât și de către noi, 
cetățenii.

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 cetă-
ţean trebuie să pună umărul la 
curățenia de primăvară :

- să-şi facă curat în faţa locu-
inţei;

- să nu depoziteze utilaje agri-
cole, materiale de construcţii 
sau orice alte materiale în fata 
locuinţei;

- să repare podeţele din faţa 
caselor şi să cureţe şanţurile 
pentru a asigura scurgerea ape-
lor 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.

Sărbători Fericite!
Viceprimar Bora Mircea

Să avem grijă de comuna noastră!

Viceprimar
Bora Mircea

Pentru o desfășurare corectă a 
execuţiei lucrărilor de construire/
recepţie, întreţinere a bunurilor 
imobile proprietate privată, cât 
și pentru disciplina în construcţii, 
aducem în evidenţa cetăţeanului 
câteva aspect pentru a evita ori-
ce neplăceri în urma acţiunii exe-
cuţiei lucrărilor de construire/
recepţie, întreţinere asupra imo-
bilului.

Pentru obţinerea autorizaţi-
ei de construire se va proceda 

conform Legii 50/1991-actua-
lizată.

Indiferent de natura construcţi-
ei, pentru a executa lucrările de 
construire trebuie să se contrac-
teze o persoană � zică sau juridi-
că autorizată pentru efectuarea 
lucrărilor; aceasta va �  asistată în 
timpul execuţiei lucrărilor de că-
tre un diriginte de șantier autori-
zat de I.S.C. (INSPECTORATUL DE 
STAT ÎN CONSTRUCŢII).

Recepţia lucrărilor de constru-
ire se va efectua în conformita-
te cu HG-273/1994, la care se 
aduce modi� cări conform HG-
940/2006; HG-1303/2007; HG-
444/2014; HG-343/2017. 

Pentru construcţiile încadrate 
în categoria “D” de importanţa, 
pentru recepţia lucrărilor se va 
numi o comisie de recepţie și se 
va desfașura în urmatorul mod: 

1. se anunţă comunicarea în-
cheierii lucrărilor

2. se calculează și se comple-
tează declaraţie pentru regulari-
zarea valorii investiţiei

3. are loc stabilirea datei și orei 
pentru întâlnire a comisiei la lo-
cul investiţiei pentru recepţia 
lucrării (pâna la data și ora sta-
bilită, investitorul/proprietarul 
numește 1-3 specialiști în con-
strucţii care fac parte din comisia 
de recepţie, alţii înafară de con-
structor, diriginte de șantier și re-
prezentantul administraţiei pu-
blice locale.)

4. pâna la data și ora stabilită, 
investitorul/proprietarul, pune 
la dispoziţia comisiei de recepţie 
următoarele documente: 

A) certi� cat de performanţă 
energetică; 

B) ridicare topogra� că(p.a.d.) 
cu construcţia � nalizată; 

C) nota proiectantului; 
D) nota dirigintelui de șantier
E) copie comunicare începere 

lucrări anunţată la administraţia 
publică locală și la I.S.C.

F) adeverinţa I.S.C. prin care 
se con� rmă plăţile efectuate că-
tre I.S.C. a cotelor prevăzute con-
form legii construcţiilor.

Pentru construcţiile încadra-
te în categoria “A, B, C” de im-
portanţa, recepţia lucrărilor se 
va desfașura în conformitate cu 
HG343/2017, comisia de recep-
ţie este format din investitor, 
constructor și toţi specialiști im-
plicaţi in execuţia lucrării, și se va 
efectua sub directa supraveghe-
re a unui reprezentant din par-
tea I.S.C.

Primăria 
Comunei Olari

Despre reglementările le-
gale privind construcțiile- 

autorizații și recepții lucrări

Declaraţia de căsătorie se face personal, de că-
tre viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, 
la primăria locului de domiciliu ori de reședinţă al 
unuia dintre ei și se publică în ziua în care a fost 
primită, prin a� șare, în extras, în condiţiile legii.

în cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se a� ă 
în unitatea administrativ-teritorială unde urmea-
ză a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia 
de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la Primă-
ria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe 
raza că reia se a� ă, care o va transmite, în termen 
de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la pri-
măria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale 
unde urmează a se încheia căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi pre-
zintă următoarele acte: 

a)documentul cu care se face dovada identităţii, 
în original și în copie;

 b)certi� catul de naștere, în original și în copie;
c)certi� catul medical privind starea sănătăţii, în-

tocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte nu-
mărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ștampi-
la unităţii sanitare, semnătura și parafa medicului; 
certi� catele medicale sunt valabile 14 zile de la data 
emiterii și trebuie să cuprindă menţiunea expresă că 
persoana se poate sau nu se poate căsători;

d)documente, în original și în copii, traduse și le-
galizate ori certi� cate de o� ţerul de stare civilă, 
din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioa-
re, dacă este cazul.

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate 
face cu unul dintre următoarele documente:

a)certi� catul de despărţenie sau de divorţ, elibe-
rat în perioada 1951-1960;

b)certi� catul de naștere sau de căsătorie, cu 
menţiunea de desfacere a căsătoriei;

c)sentinţa de divorţ rămasă de� nitivă și irevoca-
bilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 oc-
tombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să 
poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de că-
sătorie în termen de două luni de la rămânerea 
de� nitivă a hotărârii.

Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu 
certi� catul de deces al fostului soţ.

Dovada identităţii se poate face cu unul dintre 

următoarele documente:
 a)pentru cetăţenii români - buletin de identita-

te, carte de identitate sau carte de identitate pro-
vizorie;

b)pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiu-
lui Economic European -documentul de identitate 
sau pașaportul emise de statul aparţinător;

c)pentru apatrizi - pașaport emis în baza Con-
venţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, 
însoţit de permisul de ședere temporară sau per-
manentă, după caz.

Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada 
identităţii cu pașaportul emis de statul ai căror ce-
tăţeni sunt, în care să � e aplicată viza de intrare pe 
teritoriul României; viza trebuie să � e valabilă atât 
la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât și la 
data o� cierii căsătoriei.

Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de 
protecţie în România fac dovada identităţii cu ur-
mătoarele documente:

a)document de călătorie emis în baza Convenţiei 
de la Geneva din 1951:

b)documentul de călătorie pentru străinii care 
au obţinut protecţie subsidiară -protecţie umani-
tară condiţionată.

Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac 
dovada identităţii cu pașaport emis de statul ai că-
ror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar 
de identitate.

Documentele cu care se face dovada identităţii 
trebuie să � e valabile atât la data depunerii decla-
raţiei de căsătorie, cât și la data o� cierii căsătoriei.

Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 
10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost fă-
cută declaraţia de căsătorie, cât și ziua în care se 
o� ciază căsătoria.

Căsătoria se poate încheia înaintea expirării ter-
menului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unu-
ia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea 
primarului în România; documentele justi� cative 
se păstrează la dosarul de căsătorie.

După expirarea termenului de 10 zile, căsăto-
ria se poate încheia, numai cu aprobarea primaru-
lui în România pentru situaţii temeinic justi� cate, 
însă numai până la expirarea termenului de valabi-
litate a certi� catelor medicale, referitoare la starea 
sănătăţii viitorilor soţi; în cazul expirării termenului 
de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi 
să obţină și să depună certi� cate medicale valabile.

Primăria Comunei Olari

Informaţii  
privind Căsătoria
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- Având în vedere că s-a apro-
bat structura bugetului local, cum 
vedeți perspectivele anului în curs 
din punct de vedere administrativ 
pentru comuna Olari?

-Avem pregătit un buget local echi-
librat, structurat pentru acoperirea 
necesităților tuturor sectoarelor de 
activități importante pentru bunul 
mers al comunei, un buget  prin care 
continuăm administrarea comunei 
în vederea implementării unor noi 
proiecte utile pentru comunitatea 
locală, precum și � nalizarea unor 
investiții deja începute.

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, asigurarea co� nanțărilor 
necesare unor noi proiecte etc. 

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 pentru comuni-
tatea locală

-Despre proiectele pentru acest an 
ce ne puteți spune?

-  An de an, am avut cuprinse în 
lista de investiții proiecte prin care 
să aducem un plus modernizării co-
munei.

An de an, am gândit investițiile pe 
care le-am făcut în comună având 
în vedere structura reală a bugetu-
lui local și ne-am întins doar cât s-a 
putut din punct de vedere � nanciar, 
considerând mereu că dacă vrem 
să avem o comună cu perspective 
pentru viitor, atunci trebuie să � m 
realiști, să ne bazăm în primul rând 
pe resursele noastre și doar apoi pe 
ceea ce putem obține prin � nanțări 
guvernamentale, europene, sau 

cu sprijin de la Consiliul Județean 
Arad. Am plătit cu greu vechile da-
torii, comuna a avut conturile pro-
prite, � ind în pargul falimentului și 
nu mai vreau să văd datorii făcute 
la Primărie, pe care să le plătească 
generațiile următoare.

 Pornind de la realitatea economică 
reală a comunei, am conceput stra-
tegia de dezvoltare locală, o strate-
gie prin care încă de la investirea în 
poziția de primar nu a fost an să nu 
punem în practică investiții necesa-
re și utile în dezvoltarea și moderni-
zarea comunei, totul, într-un climat 
de liniște, pace și bună înțelegere.

Pentru anul acesta, dintre obiecti-
vele noastre pot aminti:

- � nalizăm proiectul de construi-
re-amenajare a vestiarelor echipei 
de fotbal

-� nalizăm construirea capelei 
mor-tuare la cimitirul ortodox din 
Olari

-începem lucrările la capela pro-
iectată la cimitirul evanghelic din 
Olari

- demarăm lucrările de intro-
ducere a rețelei de apă la Sintea 
Mică, proiect la care am � nalizat 
licitația și care urmează să înceapă 
luna următoare. Finanțarea este de 
1.062.978 lei și a fost obținută prin 
programul național PNDL

- am început procedura de licitație 
asfaltarea străzilor la Sintea Mică 
-4,5 km de străzi, având � nanțarea 
obținută prin programul PNDL, 
având valoarea de 6.872.726 lei

-am început modernizarea școlii 
din Olari unde s-au montat deja 
geamurile din termopan

-pentru o bună promovare a co-
munei lucrăm la realizarea SITE-ul 
o� cial, respectiv pagina WEB

-realizăm documentația obligato-
rie SF pentru a putea depune pro-
iectul pentru introducerea gazului 
la Olari și Sintea Mică

-continuăm înregistrarea gratuită 
a proprietăților în CF

La capitolul noi proiecte depu-
se pentru � nanțare pot exempli� -
ca proiectul de construcție sală de 
sport, pe care-al depus la Compa-
nia Națională de Investiții, aronda-
tă Guvernului. Avem promisiuni că 
ne dau bani, rămâne de văzut dacă 
ne mint sau nu.

 La capitolil noi proiecte în lucru, 
avem în vedere următoarele pro-
iecte pe care le depunem pentru 
� nanțare la CNI:

- modernizare școală Olari-clasele 
I-IV

- construire Cămin Cultural la 
Sintea Mică

-reabilitare cămin cultural în 

Olari
- asfaltare străzi la Olari-proiect 

depus pe programul PNDL
- amenajare platforma pentru 

gunoi organic la Olari- proiect pe 
fonduri europene prin Ministerul 
Mediului

Cele prezentate mai sus sunt câteva 
dintre proiectele prevăzute pentru 
acest an, proiecte pe care le susținem 
din fonduri proprii, prin progra-
me ale Ministerului Dezvoltării, cu 
sprijin de la Consiliul Județean și 
din fonduri europene.

Fac precizarea că, pe lângă inves-
tițiile în lucrări și proiecte aminti-
te, structura bugetului cuprinde și 
capitolele destinate întreținerii par-
cului auto al comunei, susținerea 
activității școlilor și grădinițelor, 
asigurarea � nanțării transportului 
elevilor, asigurarea curățeniei în co-
mună, asigurarea sumelor de bani 
pentru organizarea manifestărilor 
culturale, susținerea ansamblului 
folcloric, costul cu iluminatul pu-
blic, cu echipa de fotbal etc.

-Un mesaj pentru cetățeni?
Am alături de mine, la Primărie, 

pe lângă aparatul administrativ, un 
Consiliu Local care în mare majo-
ritate a înțeles că binele comunei 
înseamnă a munci pentru interesul 
comunității locale, deci, pot spune 
că avem la Olari o majoritate unită 
a structurii administrative, ceea ce 
este de bun augur și cum de altfel 
este și normal să � e.

 Doar în unitate și bună înțelegere 
poate exista progres și pentru acest 
lucru mulțumesc viceprimarului 
Bora Mircea și majorității consilie-
rilor locali, cu care am o colaborare 
bună, ceea ce-mi doresc și pe mai 
departe.

De asemenea, ușa de la Primărie 
este deschisă oricui dorește și chiar 
rog cetățenii din Olari și Sintea 
Mică, atunci când au nelămuriri, să 
vină la Primărie, să mă întrebe des-
pre ceea ce doresc să a� e.

A� ându-ne în Săptămâna Mare, 
vă transmit 

Sărbători Pascale Fericite!
Hristos a Înviat!

Avem în plan noi proiecte pentru dezvoltarea comunei Olari
De vorbă  cu primarul Răuț Petru

Primar Răuț Petru

Sume atrase
 pentru comuna Olari

Valoare: 6.872.726 LEI
FONDURI NAȚIONALE- PNDL

pentru asfaltare străzi 
în Sintea Mică

TOTAL SUME ATRASE 
PENTRU COMUNA OLARI

PRIN PROIECTELE DEPUSE:
8.570.704 LEI

( PESTE 80 MILIARDE LEI VECHI)

Valoare: 1.062.978 LEI
FONDURI NAȚIONALE- PNDL

pentru introducere rețea apă 
la Sintea Mică

Valoare: 235.000LEI
FONDURI EUROPENE- GAL

pentru construcție capelă 
la cimitirul evanghelic Olari

  Valoare: 400.000. LEI
 de la Consiliul Județean Arad

pentru cofinanțări proiecte
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„Hristos a înviat!”.
Acest salut creștinesc răsună 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 sărbă-
toarea speranțelor și ne spune că 
Hristos a înviat din morți, pen-
tru ca viața noastră să aibă sens, 
speranță și lumină. Sărbătoarea 
Paștelui ne scoate din rândurile 
animalelor și ne înalță la rangul 
� ilor lui Dumnezeu. 

Sărbătoarea Paștelui este săr-
bătoarea bucuriei. Biserica, prin 

Liturghia Pascală, ne îndeamnă: 
„Să ne bucurăm și să ne vese-
lim, Domnul a înviat!” - bucuria 
creștinului este motivată. 

Prin moartea și învierea lui 
Hristos am fost răscumpărați și 
eliberați de robia păcatului, a dia-
volului și a morții veșnice. 

Prin Învierea Sa, Iisus Hristos 
învinge orice obstacol, orice în-
tuneric, orice răutate. După În-
viere, El le-a zis apostolilor: Eu 
sunt, nu vă temeți, eu am învins 
lumea! Avem toate motivele să ne 
bucurăm!

În această zi de sărbătoare să lă-
săm la o parte, ura, cearta, duș-
mănia, invidia și alte păcate care 
strică dragostea și buna înţelege-
re între oameni și să prăznuim cu 
toţii Învierea Mântuitorului.

 În aceasta constă adevărata tră-
ire în su� et a sărbătorii Învierii 
Domnului. Să căutăm și să regă-
sim bunătatea din � ecare dintre 
noi și bucuria de a �  alături de 
aproapele nostru.

Hristos a Înviat!

În întâmpinarea Sărbătorii Pascale La Biserica Ortodoxă din Olari
Sărbătoarea 

Învierii Domnului ne reamin-
tește din nou de diferențele 
calendaristice  dintre Biserici: 
Biserica occidentală a sărbă-
torit Învierea Domnului la 21 
aprilie, iar Biserica Ortodoxă, 
după calendarul vechi, pe data 
de 28 aprilie. Serbarea Paște-
lui 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 săr-
bători. 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 În-
vierii Domnului. Să căutăm 
și să regăsim bunătatea din 
� ecare dintre noi și bucuria 
de a �  alături de aproapele 
nostru.

>>> pag.1

„In vremea aceea, după ce a trecut 
sâmbăta, când se lumina de ziua cea 
dintîi a săptămânii, au venit să vadă 
mormântul Maria Magdalena și cealaltă 
Marie. Și iată s-a făcut cutremur mare, 
căci îngerul Domnului, pogorându-se 
din cer și venind, a prăvălit piatra de la 
ușă și a stat deasupra ei. Și înfăţișarea 
lui era luminoasă și îmbrăcămintea lui 
albă ca zăpada. De frica lui s-au cutre-
murat cei care păzeau și s-au făcut ca 
niște  morţi. Dar îngerul, vorbind fe-
meilor, a zis: nu vă temeţi voi, căci știu 
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 și spuneţi ucenicilor 
Săi că S-a sculat din morţi și va merge 
mai înainte de voi în Galileea; acolo Îl 
veţi vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au 
plecat în grabă de la mormânt și cu frică 
și bucurie mare au alergat să vestească 
pe ucenicii Săi.

Dar cum mergeau ele să vestească pe 
ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a 
zis: bucura-ţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, 
au cuprins picioarele Lui și I s-au închi-
nat.

Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeţi. Mer-
geţi și spuneţi fraţilor Mei să meargă în 
Galileea și acolo Mă vor vedea. Iar pe 
când se duceau ele, iată unii dintre păzi-
tori, venind în oraș, au spus căpeteniilor 
preoţilor toate cele ce s-au întâmplat. 
Atunci ei, adunându-se împreună cu 
bătrânii și ţinând sfat, au dat bani mulţi 
ostașilor și le-au zis: spuneti că ucenicii 
Lui, venind noaptea, L-au furat pe când 
noi dormeam. Dacă însă se va auzi la 
dregător, noi îi vom potoli, și pe voi vă 
vom face fără grijă. Iar ei luând banii, au 
făcut cum i-au învăţat; și s-a răspândit 
vorba aceasta 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: ÎNVI-
EREA MÎNTUITORULUI, sărbătoare 
care aduce în casele noastre multă bu-
curie. 

Am trecut o perioadă de  patruzeci de 
zile de pregătire. Cum ne-am pregătit 
altfel dacă nu prin post si rugăciune, 
post și milostenie. Stim cu totii, de la 
mic la mare ce înseamnă postul. Știm cu 
toţii ce însemnă rugăciunea sau milos-
tenia, rămâne doar să ne facem o ana-
liză serioasă dacă am fost pe calea cea 
bună și dreaptă, sau ne-am a� at pe lân-
gă această cale. Nu este su� cient să faci 
eforturi pentru a te abţine de la mâncare 
și băutură dacă nu te abţii 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 Mântuitorul 
Hristos face minunea vindecării slăbă-
nogului din Capernaum, oferindu-ne 
exemplu personal de cum trebuie ajutat 
un semen.

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

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

Desigur că ajungem și la Duminica 
Floriilor, duminica în care Mântuitorul 
intră triumfal în Ierusalim, este acla-
mat de mulţime, oamenii sunt bucuroși 
Să-L vadă. Dar aceeași oameni care în 
aceasată duminică își aștern hainele 
inaintea Mântuitorului, strigând Osana, 
peste puţin timp vor striga Răstignes-
te-L. Este Săptămâna Patimilor, care se 
incheie cu moartea Mântuitorului de pe 
Crucea Golgotei.

La Biserica Ortodoxă din Sintea Mică
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Ample acțiuni de curățenie „Let’s do it  Olari”
O amplă acțiune de curățenie în comu-

nă s-a desfășurat pe 6 aprilie anul curent, 
în cadrul unei acțiuni a administrației 
locale, program la care au luat parte  ele-
vii și profesorii de la școala din Olari, 
alături de angajați ai primăriei.

Astfel, elevii însoțiți de dascăli și re-
prezentanții administrației locale au 
strâns gunoiul aruncat pe marginea dru-

murilor, din parcuri etc.
 A fost o acțiune de voluntariat în care 

elevii școlii au pus umărul la asigurarea 
curățeniei în comună, un model de co-
laborare dintre școală și administrația 
locală.

Felicităm pe toți cei care au participat la 
această acțiune, dorindu-ne să continue 
la fel și anul următor.

ÎȚI IUBEȘTI COMUNA?
VREI SĂ FIE MEREU CURATĂ ȘI FRUMOASĂ?

FII UN CETĂȚEAN RESPONSABIL!
-Desfundă-ți podețul;
-Curăță-ți șanțul și spațiul din fața casei;
-Curăță și văruiește pomii din dreptul gospodăriei;
-Nu arunca gunoaie pe spațiul public, pe marginea drumurilor, a 

localităților, pe cursurile de apă sau pe pășune;
-Nu lăsa animalele domestice și păsările de curte libere pe străzi.
Noi, ceilalți, îți mulțumim!
Conform HCL constituie contravenție și se sancționează cu amen-

dă, următoarele fapte:
1.Neîndeplinirea obligației de a îngriji spațiul din fața casei, a po-

milor, de a curăța șanțurile și de a desfunda podețele – amendă de 
la 700 la 1000 de lei;

2.Aruncarea gunoaielor și a deșeurilor spațiul public, pe margi-
nea drumurilor, a localităților, pe cursurile de apă sau pe pășune 
– amendă de la 1501 la 2000 de lei;

3.Lăsarea animalelor domestice și a păsărilor de curte libere pe 
străzi și pe domeniul public – amendă de la 100 la 500 de lei.

Primăria Comunei Olari

 INFORMAȚII UTILE : 
DElimitarea secțiilor de votare 
la alegerile europarlamentare 

din 26 mai 2019

In conformitate cu Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor ne-
cesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in 
anul 2019, aprobat prin H.G. nr. 81/15.02.2019, se aduce  la cunostinta publica, 
delimitarea  si numerotarea  � ecarei sectii de votare, precum si a locurilor de 
desfasurare a votarii din data de 26.05.2019.

Primăria Comunei Olari
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În atenția cetățenilor
Părinții  care pleacă la muncă in 

străinătate sunt obligați  să anunțe 
autoritățile publice locale (SPAS)

În atenția,  părinților c
are pleacă la muncă 

în străinătate, 
� e că au contract de muncă sau 
nu,  dar își lasă copiii acasă :

Serviciul Public de Asistență Socială,  
anunţă că părinții/persoanele care au 
copii minori în îngrijire și vor să plece 
în străinătate, au obligaţia de a noti� ca 
această intenţie reprezentanților servi-
ciului public de asistență socială de la 
primăria de domiciliu, cu minimum 
40 de zile înainte de a părăsi ţara și să 
desemneze o persoană care se va ocu-
pa de copii, potrivit Legii 272/2004, 
privind protecţia drepturilor copilului 
(modi� cătă și completată prin Legea 
257/2013), republicată, cu modi� cările 
și completările ulterioare. În acest sens, 
pot exista mai multe situații:

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

În aceste sens, sunt necesare următoa-
rele documente:

- copie xerox de pe carte de identitate a 
părintelui care pleacă;

- copie xerox de pe carte de identitate 
a persoanei desemnate să se ocupe de 
creșterea, îngrijirea și educarea copilu-
lui/copiilor rămași acasă;

-copie xerox de pe certi� catele de 
naștere/cărților de identitate/ ale copi-
lului/copiilor;

-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la medicul de familie 

pentru copil/copii;
- adeverință de la medicul de familie 

pentru persoana responsabilă,etc.
2.În cazul familiei cu un singur părin-

te( divort, deces, etc.), părintele/tuto-
rele are obligația de a noti� ca în scris 
intenția lui de a pleca în străinătate în 
fața reprezentanților serviciului public 
de asistență socială de la primăria de 
domiciliu, respectând termenul mai sus 
menționat.

Noti� carea trebuie sa conțină, în mod 
obligatoriu, desemnarea persoanei care 
se va ocupa de întreținerea copilului pe 

perioada absenței părinților sau tutore-
lui, după caz.

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

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

La Serviciul Public de Asistență Socia-
lă,  cei în cauză, vor primi îndrumare și 
sprijin în vederea întocmirii dosarului 
privind delegarea autorității părintești 
temporare, pentru a �  depus cu celeri-
tate la judecătoria de circumscripție.

În aceste sens, sunt necesare următoa-
rele documente:

- copie xerox de pe carte de identitate a 
părintelui/părinților care pleacă;

- sentință de divorț;
- certi� cat de deces;
- copie xerox de pe cartea de identitate 

a persoanei desemnată, responsabilă să 
se ocupe de creșterea, îngrijirea și edu-
carea copilului/copiilor rămași acasă;

-cazier judiciar de la poliție
- adeverință de venit, cupon pensie, 

etc, privind veniturile persoanei res-
ponsabile să se ocupe de creșterea, în-
grijirea și educarea copilului/copiilor 
rămași acasă;

- adeverință de la medicul de familie 
pentru persoana responsabilă;

-copie xerox de pe certi� catele de 
naștere/cărților de identitate/ ale copi-
lului/copiilor;

-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la medicul de familie 

pentru copil/copii,etc.
3. În cazul în care ambii părinții pă-

răsesc țara, este valabilă și obligatorie 
aceeași procedura de la punctul 2.

Atenţie! Părinţii care nu noti� că auto-
rităţile locale cu privire la intenţia de a 
pleca la muncă în afara ţării, constituie 
contraventie (daca nu a fost săvârșită în 
astfel de condiții încât potrivit legii să 
� e considerată infracțiune) și se sancti-
onează cu amenda de la 500 lei la 1000 
lei.

Primăria 
Comunei Olari

Extras din Articolul 3 Lege 
50/1991:

(1) Construcţiile civile, industria-
le, agricole, cele pentru susţinerea 
instalaţiilor și utilajelor tehnologi-
ce, pentru infrastructură de orice 
fel sau de oricare altă natură se pot 
realiza numai cu respectarea au-
torizaţiei de construire, precum și 
a reglementărilor privind proiec-
tarea și executarea construcţiilor, 
pentru: 

a) lucrări de construire, recon-
struire, consolidare, modi� care, 
extindere, reabilitare, schimbare 
de destinaţie sau de reparare a con-
strucţiilor de orice fel, precum și 
a instalaţiilor aferente acestora, cu 
excepţia celor prevăzute la art. 11 
(din Legea 50/1991 n.r.); 

b) lucrări de construire, recon-
struire, extindere, reparare, con-
solidare, protejare, restaurare, 
conservare, precum și orice alte 
lucrări, indiferent de valoarea lor, 
care urmează să � e efectuate la toa-
te categoriile de monumente istori-
ce prevăzute de lege - monumente, 
ansambluri, situri - inclusiv la ane-
xele acestora, identi� cate în același 
imobil - teren și/sau construcţii, 
la construcţii amplasate în zone 
de protecţie a monumentelor și în 
zone construite protejate, stabilite 
potrivit legii, ori la construcţii cu 
valoare arhitecturală sau istorică 
deosebită, stabilite prin documen-
taţii de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, recon-
struire, modi� care, extindere, re-
parare, modernizare și reabilitare 
privind căile de comunicaţie de 
orice fel, lucrările de artă, reţe-
lele și dotările tehnico-edilitare, 
branșamente și racorduri la reţele 
de utilităţi, lucrările hidrotehni-
ce, amenajările de albii, lucrările 
de îmbunătăţiri funciare, lucrări-
le de instalaţii de infrastructură, 
lucrările pentru noi capacităţi de 
producere, transport, distribuţie 
a energiei electrice și/sau termice, 
precum și de reabilitare și retehno-
logizare a celor existente; 

d) împrejmuiri și mobilier urban, 
amenajări de spaţii verzi, parcuri, 
locuri de joacă și agrement, pieţe și 
alte lucrări de amenajare a spaţiilor 
publice; 

e) lucrări de foraje și excavări ne-
cesare pentru efectuarea studiilor 
geotehnice și a prospecţiunilor ge-

ologice, proiectarea și deschiderea 
exploatărilor de cariere și balas-
tiere, a sondelor de gaze și petrol, 
precum și a altor exploatări de su-
prafaţă, subterane sau subacvatice; 

f) lucrări, amenajări și construcţii 
cu caracter provizoriu necesare în 
vederea organizării executării lu-
crărilor, în condiţiile prevăzute la 
art. 7 alin. (1) și (1^3); g) organiza-
rea de tabere de corturi, căsuţe sau 
de rulote; 

h) lucrări de construcţii cu carac-
ter provizoriu: chioșcuri, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri 
și panouri de a� șaj, � rme și recla-
me, copertine și pergole situate pe 
căile și spaţiile publice, anexe gos-
podărești, precum și anexele gos-
podărești ale exploataţiilor agrico-
le situate în extravilan; 

i) cimitire - noi și extinderi.
(2) În vederea simpli� cării pro-

cedurii de autorizare a executării 
lucrărilor de construcţii provizo-
rii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) 
și h), precum și pentru instalarea 
reţelelor de comunicaţii electroni-
ce, inclusiv a echipamentelor com-
ponente, în măsura în care pentru 
acestea nu sunt necesare și lucrări 
asupra infrastructurilor � zice de 
susţinere, autorizaţia de construi-
re se emite în baza documentaţiei 
pentru autorizarea executării lu-
crărilor de construcţii.

Extras din Articolul 8 Legea 
50/1991:

(1) Demolarea, dezafectarea ori 
dezmembrarea, parţială sau totală, 
a construcţiilor și instalaţiilor afe-
rente construcţiilor, a instalaţiilor 
și utilajelor tehnologice, inclusiv 
elementele de construcţii de sus-
ţinere a acestora, închiderea de 
cariere și exploatări de suprafaţă 
și subterane, precum și a oricăror 
amenajări se fac numai pe baza au-
torizaţiei de des� inţare obţinute în 
prealabil de la autorităţile prevăzu-
te la art. 4.

(2) Autorizaţia de des� inţare se 
emite în aceleași condiţii ca și au-
torizaţia de construire, în confor-
mitate cu prevederile planurilor 
urbanistice și ale regulamentelor 
aferente acestora, potrivit legii, cu 
excepţiile prevăzute la art. 11.

Primăria Comunei Olari

LUCĂRI PENTRU CARE ESTE NECESARĂ
 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DEMOLARE:

Persoanele  care au dobândit recent domici-
liu pe raza comunei, cât și cele care locuiesc 
fară forme legale și au în întreținere copii mi-
nori, persoane vârstnice sau persoane cu han-
dicap, sunt invitate să se prezinte la Primarie, 

pentru luarea acestora din urmă în evidența 
biroului de autoritate tutelară și asistență so-
cială. Va mulțumim pentru ințelegere și co-
laborare.

Primăria Comunei Olari

Serviciul de Asistență Socială
 vă aduce la cunoștință: Compartimentul UrbanismAtenționează!

Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare 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
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Actele necesare întocmirii dosarului 
pentru obținerea indemnizației 

de creștere a copilului
- Cerere tip
-Act de identitate ambii părinți
-Certi� cat de naștere copil
- Certi� catele de naștere ale ce-

lorlalţi copii (copie) - după caz;  
-Certi� cat de căsătorie -copie;
- Ancheta socială efectuată de 

către Autoritatea Tutelară (în ca-
zul în care părinţii nu sunt căsăto-
riţi); cererea în vederea efectuării 
anchetei sociale se depune ante-
rior dosarului la registratura Pri-
măriei ;

- Adeverinţă eliberată de autori-
tăţile competente sau de către an-
gajator, după caz, din care să re-
zulte că a realizat timp de 24 luni 
venituri profesionale supuse im-
pozitului pe venit

- Xerocopie după ultimul conce-
diu medical - sarcină și lehuzie;

- Xerocopie după cererea înre-
gistrată și depusă de bene� ciar 
la angajator (aprobată, semnată, 
ștampilată de conducerea insti-
tuţiei și speci� cată data de la care 
se solicită indemnizaţia de crește-
re copil, precum și perioada so-
licitării - până la 2 ani ,2-3-7 ani 
pentru copilul încadrat în grad de 
handicap);

- Adeverinţă privind stagiul de 
cotizare, eliberată de Casa Jude-
ţeană de Pensii, pentru ambii pă-

rinţi dacă îndeplinesc condiţii-
le de acordare (solicitarea se face 
pentru 24 de luni anterior naște-
rii copilului, după data de 25 a lu-
nii următoare nașterii copilului);

- Adeverinţă eliberată de Admi-
nistraţia Financiară pe ultime-
le 24 luni anterior nașterii copi-
lului (pentru părintele care nu 
realizează venituri salariale sau 
pentru persoana care realizează 
venituri din alte activităţi prevă-
zute de lege pentru copilul născut 
de la 01.03.2012;

-Extras bancar cu ștampila băn-
cii pentru opțiunea de virare aju-
tor în cont bancar

- Xerocopie după certi� catul de 
încadrare într-un grad de handi-
cap al copilului pentru care se so-
licită

- Xerocopie după certi� catul de 
încadrare într-un grad de handi-
cap al solicitantului;

- Xerocopie după hotărârea de 
încredinţare a minorului către 
persoana solicitantă, hotărâre ju-
decătorească de încredinţare în 
vederea adopţiei, hotărâre jude-
cătorească de încuviinţare a ad-
opţiei, hotărâre de Instituire a 
măsurii de plasament, etc;

   Primăria Comunei Olari

Aducem la cunostinta cetate-
nilor ca, potrivit prevederilor le-
gale privind Codul de procedura 
� scala, la plata  impozitelor si ta-
xelor locale se sting cu prioritate 
amenzile contravenţionale indi-
vidualizate în titluri executorii, 
în ordinea vechimii, chiar dacă 
debitorul indică un alt tip de obli-
gaţie � scală, urmand apoi urma-
toarea ordine:

 a) toate obligaţiile � scale princi-
pale, în ordinea vechimii, și apoi 
obligaţiile � scale accesorii, în or-
dinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoa-
re, la solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor 
� scale, vechimea acestora se sta-
bilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pentru 

obligaţiile � scale principale;
b) conform termenului de plată 

determinat în funcţie de data co-
municării deciziei pentru diferen-
ţele de obligaţii � scale principale 
stabilite de organul � scal compe-
tent, precum și pentru obligaţiile 
� scale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la 
organul � scal a declaraţiilor � sca-
le recti� cative, pentru diferenţele 
de obligaţii � scale principale sta-
bilite de contribuabil/plătitor, în 
cazul în care legea prevede obli-
gaţia acestuia de a calcula cuantu-
mul obligaţiei � scale;

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

   Primăria Comunei Olari

Despre stingerea obligațiilor fi scale

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că pla-
ta taxelor și impozitelor locale reprezintă o obligativitate stabili-
tă 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

Informații utile

Ordonanţa nr. 28/2008
 privind registrul agricol

Text publicat în M.Of. al României. 
Art. 11. - 

(1) Perioadele la care persoanele � zi-
ce și juridice au obligaţia să declare da-
tele pentru înscrierea în registrul agricol 
sunt următoarele:

b) 1-15 mai, pentru datele privind mo-
dul de folosinţă a terenului, suprafeţele 
cultivate, numărul pomilor în anul agri-
col respectiv;Modi� cări (2)

c) persoanele � zice și juridice au obliga-
ţia să declare date pentru a �  înscrise în 
registrul agricol și în afara acestor inter-
vale de timp, în cazul în care au interve-
nit modi� cări în patrimoniul agricol, în 
termen de 30 de zile de la apariţia modi-
� cării.Modi� cări (1)

(2) în cazul în care persoanele � zice sau 
cele juridice nu fac declaraţiile la termene-
le prevăzute la alin. (1), se consideră că nu 
au intervenit niciun fel de modi� cări, fapt 
pentru care în registrul agricol se repor-
tează din o� ciu datele din anul precedent, 
cu menţiunea corespunzătoare la rubrica 
„semnătura declarantului”.

   Primăria Comunei Olari

Atragem din nou 
atenția!

Sărbătoarea comunei din acest an 
se va organiza după cum urmează:

11-12 MAI
ZILELE COMUNEI OLARI

Și anul acesta vom avea pregătit un program 
deosebit pentru zilele de sărbătoare ale comunei, de la 

activități sportive, jocuri pentru copii, parade ale portului 
popular, spectacole folclorice, foc de artifi cii

Vă așteptăm cu drag
Primăria Comunei Olari

Vă aducem la cunoștință!

Geamuri termopan la școala din Olari
Una dintre investițiile de modernizare a 
instituțiilor școlare din comună a fost ce 
de montare geamuri termopan la școala 
din Olari, investiție prin care s-au asi-
gurat condiții mai bune de învățământ 
elevilor, noile geamuri având atât rol de 
utilitate, cât și de termoizolare.

Cazan schim-
bat la școala 

din Olari
O altă investiție realizată la școala 
din Olari a fost cea de achiziționare 
și montare a unui nou cazan de în-
călzire, care să facă față capacității 
clădirii. 
După montarea noului cazan în-
călzirea unutății de învățămând 
decurge în condiții optime.

Construcția vestiar-
elor merge înainte!

Construcția vestiarelor evoluează de la lună la 
lună. Echipa este pe primul loc în serie, așa că, 
edministrația locală continuăp investițiile la 
terenul de fotbal: după amenajarea suprafeței 
de joc și împrejmuirea terenului, se lucrează la 
construcția și amenajarea vestiarelor echipei!
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               FC „Spicul Olari”-primul loc al seriei!  

„Spicul Olari” 2019

Odată cu începerea re-
turului de campionat, 
terenul de fotbal a prins 
din nou viață, a ieșit din 
amorțeală, a redevenit 
punctul central al zilelor 
de sfârșit de săptămână.

Acum, dacă este dumi-
nică, se joacă meciurile 
echipei „Spicul Olari”, 
care evoluează în liga a 
VI-a, seria B din campi-
onatul județean de fotbal.

Așadar, au reînceput 
emoțiile iubitorilor spor-
tului rege din comună, iar 
adrenalina curge din nou 
pe arena din comună. 
Parcurs excelent pentru 

echipa nostră până acum: 
din 4 etape jucate echipa 
are doar victorii! 

Felicitări!

Am  avut luni în pauza 
competițională când at-
mosfera localității nu era 
parcă ea însăși, lipsind 
discuțiile aprinse de pe la terase cu privire la re-
zultate, evoluții sau pronosticuri vizând echipa! 
O atmosferă prin care se trăiește fotbal și culorile 
echipei au un loc aparte în inima � ecăruia. Aceasta 
este comuna Olari , unde dacă este weekend, toată 
lumea este la teren! O comună cu multă pasiune și 
dragoste pentru sport!

Începerea returului a readus cu el însă nu doar 
bucuriile, dar și emoțiile, căci echipa noastră a re-
început lupta pentru accederea în pozițiile superi-
oare a clasamentului.

Pe teren au reînceput luptele aprige, în timp ce 
perimetrul trerenului de fotbal s-a reanimat de 
spectatorii veniți să susțină echipa, dar mai ales 
să trăiască„fenomenul” alături de jucători și staful 

tehnic.
Toată lumea a redevenit una cu echipa, scandări-

le au reînceput a se face auzite, galeria a revenit la 
viață. Se trăiește din nou la cote maxime, sportul 
rege s-a reîntors acolo unde-i este locul: pe arena 
comunei noastre, loc de bucurie maximă sau de 
tristețe intensă, dar mai presus de orice, de dra-
goste totală pentru sportul cu balonul rotund! Un 
sport al pasiunii și implicării totale

„Spicul Olari” a parcurs deja 4 etape din campi-
ontul Ligii a VI-a, etape în urma cărora echipa a 
acumulat 37 de puncte, situându-se pe locul I în 
clasament!

Rezultatele obținute în aceste etape sunt:
Spicul Olari- Vulturul Chereluș 4-0

Speranța Chier-Spicul Olari 0-1
Caporal Alexa-Spicul Oari 0-1

Spicul Olari-CS Șicula 0-3
Ne-a plăcut faptul că încă de la primul meci al re-

turului disputat acasă la Olari, echipa a fost încura-
jată de o mulțime de spectatori, ceea ce înseamnă 
că spiritul oamenilor de pe la noi a rămas același, 
vulcanic, în unitate și loialitate față de echipă. Este 
un sentiment frumos, aparte, despre care ne place 
să amintim în ziarul local, deoarece este o trăsătu-
ră care caracterizează comuna, o trăsătură ce este 
impregnată în � rea oamenilor de pe la noi, � ind 
parcă o genă ce dă unicitate � ecăruia. 

Așa dorim să rămână și în generațiile ce vin din 
urmă și suntem convinși că așa va și � . „Căștigăm, 
ne bucurăm, pierdem, ne întristăm, dar sun-
tem alături de echipă, � indcă sunt ai noștri, ne 
reprezintă!”-spunea primarul Răuț Petru. Fru-
mos- asta înseamnă unitate, loialitate, sport!


