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Primarul Răuț Petru, îm-
preună cu viceprimarul Bora 
Mircea, cu ajutorul angajților 
Primăriei și cu sprijinul Con-
siliului Local au dorit ca anul 
acesta sărbătoarea comunei 
să devină mai spectaculoasă, 
cu artiști de seamă, o sărbă-
toare care să � e de anvergu-
ră, desfășurată pe parcursul 
a două zile, o sărbătoare re-
prezentativă pentru comuna 
Olari. 

Avem așadar amintiri fru-
moase de la sărbătoarea din 
Olari, amintiri pe care vi le 
reîmprospătăm prin pagini-
le ziarului nostru, care este 
o publicație trimestrială și 
de aceea, mereu facem o re-
trospectivă a ceea ce s-a înt-

împlat în comună în lunile 
precedente.

Ediția din acest an a sărbă-
torii a reușit să surprindă pe 
toată lumea prin amploare și 
organizare. Astfel, în cadrul 
zilelor de sărbătoare au fost 
de toate pentru toți: specta-
cole folclorice de anvergură, 
jocuri pentru copii, terase cu 
mici și bere, distracție și voie 
bună peste tot.

 Toate acestea s-au văzut și 
s-au simțit la sărbătoare, totul 
sub deja consacrata titulatură 
„Zilele Comunei Olari”.

 Așadar, am avut în luna 
mai două zile de sărbătoare 
de neuitat! 

Sărbătoarea comunei Olari Amintiri de neuitat

„Au fost două zile special pregătite pentru cele-
brarea comunei Olari. Au fost organizate spectacole 
pentru tineri, dar și reprezentații folclorice cu parti-
ciparea unor interpreți de seamă! Sper din toată ini-
ma că toți cei prezenți s-au simțit bine, s-au bucurat 
de ceea ce a fost pregătit pentru sărbătoare. 

Consider că programul a fost apreciat de toată lu-
mea, ne-am străduit să � e așa și sper că tuturor le-a 
plăcut. 

Doresc să mulțumesc celor care m-au ajutat în 
permanență, echipei mele, viceprimarului Bora 
Mircea, angajaților Primăriei, consilierilor locali, 
precum și tuturor celor implicați, care au depus un 
efort considerabil pe parcursul celor două zile de 
sărbătoare. Nu în ultimul rând, mulțumesc tineri-
lor din ansamblurile noastre, care și de această dată 
ne-au depășit așteptările.

Vă aștept la Sintea Mică pe data de 7 iulie-dumi-
nică- pentru a continua sărbătoarea comunei prin-
tr-un nou spectacol folcloric de excepție”

Primar Răuț Petru

>>> pag.4
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Stimați consăteni,
Pe 26 mai am avut alegerile 

europarlamentare și referen-
dumul pentru justiție, motiv 
pentru care doresc ca în acest 
număr al ziarului să vă vorbesc 
despre importanța participării 
la alegeri. 

Nu fac acest lucru din punct de 
vedere politic, deoarece consider 
că a alege este dreptul � ecăruia 
de a hotărâ pentru viitorul său, 
al familiei sale, al copiilor sau 
nepoților săi.

Dragii mei consăteni din Olari 
și Sintea Mică, doresc să vă 
mulțumesc tuturor celor care ați 
venit la vot! Tuturor celor care ați 
înțeles importanța exprimării li-
bere a votului. 

Pentru ca astăzi să putem ale-
ge liber au murit oameni! 

Înaintașii noștri au luptat și 
s-au jert� t pentru acest ideal! 
Nu este de ici de colo! Au făcut 
sacri� ciul suprem pentru a trăi 
în democrație, iar dreptul fun-
damental al democrației este 
libertatea de a gândi, libertatea 
de exprimare, libertatea de a 
alege! 

De � ecare dată când sunt scr-

tinuri, alegeți cu inima, cu min-
tea, cu speranța de mai bine! 
Alegeți, exprimați-vă votul, este 
dreptul � ecăruia de a avea pro-
pria opinie și părere, arătați că 
vă pasă de viitorul României, 
viitorul familiilor voastre! 

Democrația înseamnă liber-
tate de opinie, înseamnă vot și 
alegeri libere în viață. 

Vă recomand tuturor cu căl-
dură să mergeți la vot de � ecare 
dată când vi se oferă acest drept, 
să vă exprimați liber acest im-
portant drept al democrației.

 Participați activ la alegerile 
organizate în România, arătați 
că vă pasă de viitorul familiilor 
voastre. Un viitor care depin-
de de alegerile pe care le faceți 
de � ecare dată când puneți 
ștampila de vot.

Comuna Olari a arătat și la 
aceste alegeri europarlamenta-
re că este o comună unde de-
mocrația este respectată, unde 
cetățenii își exercită liber dreptul 
fundamental de a alege pentru 
viitorul lor. Un viitor pe care 
doar împreună îl putem clădi! 
Prin implicare, prin spirit civic, 
prin unitate, prin responsabilita-
te colectivă.

Vă mulțumesc pentru prezen-
ța la vot, vă mulțumesc pentru 
că din nou ați dat dovadă de 
responsabilitate civică, alegeri-
le în comună desfășurându-se 
fără incidente nedorite.

 Primar Răuț Petru

Votul liber exprimat:
Un drept al democrației!

În calitate de viceprimar al co-
munei Olari, doresc să mul-
țumesc cetățenilor pentru mo-
dul în care s-au prezentat la 
alegerile europarlamentare or-
ganizate pe data de 26 mai. 
Nu am avut incidente în co-
mună, alegerile s-au desfășurat 
într-un climat responsabil, de-

mocratic, liber.
Mulțumesc și persoanelor 
care s-au implicat în buna 
desfășurare a alegerilor, respec-
tiv cei din locațiile unde a avut 
loc votarea(  reprezentanți ai 
Biroului Electoral, ai partidelor 
politice, ai ONG-urilor), pre-
cum și reprezentanților poliției 
Române care s-au ocupat de 
paza secțiilor de votare.
 Noi, reprezentanții autorității 
locale- Primăria- am întreprins 
toate demersurile pentru buna 
desfășurare a alegerilor și îm-
preună cu persoanele implicate 
în procesul electoral și cetățenii 
veniți la vot, am arătat că avem 
o comună democartică, în care 
libertatea de a alege a � ecăruia 
este respectată.

Viceprimar Bora Mircea

O zi plină de distracție și voie bună!
Au fost pregătite 

spectacole folclorice cu participarea 
unor ansamburi și soliști consacrați,

 precum și multe alte surprize. 
Invitați speciali: Roxana Suciu, Florin Stoian

Pe scenă va urca și ansamblul nostru drag:
„Spicul”

Vă așteptăm la Sintea Mică !
Toată lumea este invitată !

EVENIMENT ORGANIZAT 
DE PRIMĂRIA COMUNEI OLARI 

ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLARI

DUMINICĂ 7 IULIE
Sărbătoarea localității Șintea Mică

Viceprimar
Bora Mircea

Primar 
Răuț Petru

26 Mai
O zi importantă pentru viitorul României

Au fost organizate 
Alegeri Europarlamentare 

și Referendumul Pentru Justiție

Ce înseamnă Uniunea Europeană 
pentru România?

- subvențiile în agricultură prin APIA
-fonduri nerambursabile pentru școli, 

grădinițe, drumuri, trotuare etc
-fonduri nerambursabile pentru dez-

voltarea afacerilor întreprinzătorilor
- fonduri nerambursabile pentru edu-

cație, burse de studii pentru elevi și 
studenți

- fonduri nerambursabile pentru orga-
nizațiile civice și nu numai

- protecție socială
- stabilitate economică și politică
- securitatea frontierelor
- posibilitatea cetățenilor români de a 

munci în țările Uniunii Europene
- construcția de fabrici în România- 

locuri de muncă, scăderea șomajului- 
libertatea cetățenilor români de a se de-
plasa în statele Uniunii Europene

-asigurarea accesului la credite... etc
Fără Uniunea Europeană 

nu putem vorbi 
despre dezvoltarea României!

Gândiți-vă că în Uniunea Europeană 
muncesc peste 4 milioane de români! 
Ce făceau dacă nu aveau această posibi-
litate? Erau șomeri, nu puteau să strân-
gă bani pentru un viitor mai bun.

Gândiți-vă că prin APIA- bani euro-
peni- se primesc subvenții pentru agri-
cultură!

Gândiți-vă ce noroc avem că suntem 
în Uniunea Europeană, unde există 
instituții reale ale statului democratic, 
care au trasat o line model în politică și 
administrație și care veghează ca politici-
enii de la noi să nu distrugă democrația 
din țara noastră, să se conformeze unor 
standarde de civilizație și mentalitate eu-
ropeană!

Rezultatele alegerilor 
europarlamentare în comuna Olari

PNL-358 VOTURI
UDMR-163 VOTURI

PSD- 80 VOTURI
USR- 58 VOTURI

Românii, la fel ca cetățenii comunei Olari, 
au votat pentru o Românie Europeană, fără 
incompetenți sau condamnați penal în funcții pu-
blice, fără persoane care urmăresc doar propriul 
interes. Au votat pentru o justiție liberă și egală 
pentru toți, cu politicieni onești, pro europeni, din 
care  indivizii dubioși, fără cei 7 ani de acasă, fără 
educție și cu interese proprii obscure să dispară 
din viața publică. Românii vor o țară europeană!

Comuna Olari a votat 
pentru o Românie Europeană!
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Sărbătorită la 40 de zile de la Învierea 
Domnului, Înălţarea Mântuitorului Iisus 
Hristos la ceruri a fost decretată și ziua de 
sărbătorire a eroilor martiri ai neamului, 
eroi care s-au sacri� cat pentru patrie, pen-
tru întreg neamul românesc.

Astfel, an de an eroii neamului sunt 
sărbătoriți în această zi pentru a nu se uita 
sacri� ciul suprem făcut de aceștia pentru 
unitatea și idealurile poporului român. Un 
sacri� ciu prin care eroii neamului au ară-
tat ce înseamnă patriotismul, au arătat ce 
înseamnă dragostea de țară, luptând pen-

tru ca astăzi să putem trăi și vorbi liberi, în 
pace, în această țară atât de frumoasă și dra-
gă tuturor-România!

La Olari și Sintea Mică, așa cum ne-am 
obișnuit, memoria martirilor-eroi ai nea-
mului este mereu cinsită cu toate onorurile 
cuvenite.

 Ceremoniile au avut loc la monumen-
tul eroilor de la Bisericile Ortodoxe, unde 
preoții parohi au o� ciat o slujbă religioasă 
de pomenire a eroilor martiri ai neamului 
românesc.
Evenimentele s-au desfășurat imediat după 

liturghie, când enoriașii bisericilor, împreu-
nă cu elevii școlii, au venit la monumente, 
pentru această zi de mare sărbătoare.
Din nou s-a arătat faptul că în comuna 

noastră există respect față de valorile patri-
otice, există respect față de cei ce au luptat 
pentru idealurile poporului nostru, punând 
aceste idealuri chiar mai presus de propria 
viață.
Totodată, prin luările de cuvânt, s-a adus 

în prim plan importanța acestei zile, accen-
tuându-se sacrifi ciul suprem al eroilor, de-
oarece nu trebuie uitat faptul că, dacă astăzi 
putem vorbi de un prezent al păcii într-o 
Românie liberă, trebuie să ne amintim că 
acest lucru se datorează acestor eroi pe care 
îi comemorăm cu această ocazie.
Astfel, putem concluziona afi rmând că la 

Olari și Sintea Mică, festivitățile de come-
morare a eroilor s-au desfășurat într-un cadru 
solemn, ceremoniile cuprinzând și depuneri-
le de coroane, semn de cinstire și comemora-
re a memoriei celor căzuți la datorie!

S-a încheiat acest retur al 
campionatului!

Un campionat care ne-a re-
adus  bucurie în � ecare we-
ekend 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 aca-
să. Se simte altfel atmosfera, 
discuțiile pe la terase sunt 
mai aprinse, iar unul dintre 
subiectele dezbătute este, � -
resc, ce face echipa azi? Du-
minică! 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 re-
turului campionatului. „Spi-
cul Olari” ocupă poziția a I-a 
din liga a VI-a seria B, cu 22 

meciuri jucate și cu un cu-
mul de 57 puncte.

O poziție în fruntea cla-

samentului, ce spune mult 
despre valoarea echipei, o 
poziție ce ne arată că și spor-
tul la Olari rămâne mereu în 
frunte.

Echipa noastră 
este campioană!

Echipa noastră a promo-
vat în liga a V-a a campiona-
tului județean de fotbal! O 
performanță meritorie pen-
tru care felicităm jucătorii, 
staful tehnic, administrația 
locală, precum și oamenii de 
bine din comună ce au fost 
alături de echipă!

„Spicul Olari”  a promovat în liga a V-a

„ Z i u a  E r o i l o r ”
c e l e b r a t ă  î n  c o m u n ă

1. Să prezinţi câinele la me-
dicul veterinar pentru micro-
cipare (microciparea câinilor 
este obligatorie în România în-
cepând cu , data de 15 martie 
2014)

2. Să prezinţi câinele la medi-
cul veterinar pentru efectuarea 
vaccinării   antirabice   și   a   de-
parazitărilor   periodice (vacci-
narea contra rabiei a câinilor și 
pisicilor în vârstă de ‚   peste 3 
luni; este obligatorie în Româ-
nia și trebuie efectuată anual)

3. Este obligatorie sterilizarea 
câinilor cu sau fără stăpân apar-
ţinând rasei comune, metișii 
acestora, excepţie făcând exem-
plarele cu regim special prevă-
zute, în normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 258/2013. 

Trebuie să știi!
- Câinii neidenti� caţi și neîn-

registraţi a� aţi în spaţiile pu-
blice sunt consideraţi câini fără 
stăpân și sunt trataţi conform 
prevederilor legislaţiei speci� ce 
în vigoare. 

-Înregistrarea în RECS (Regis-
trul de Evidenţă a Câinilor cu 
Stăpân) este făcută exclusiv de 
medicul veterinar și ai obliga-
ţia de a-l noti� ca pe acesta, în 
termen de 7 zile, asupra eveni-
mentelor referitoare la animal: 
vânzare, cumpărare, pierdere, 
dispariţie, furt, donaţie, moarte. 

Reglementări 
veterinare!

Obligațiile 
proprietarilor

 de câini!

Cetățejnii au obligația prin lege 
să-și țină câinii închiși în propria gospodărie!

 ”Animalul de companie este al tău, nu al comunei !
Vă atragem atenția că intenționăm să contractăm serviciile unei 

societăți specializate în capturarea câinilor de pe străzile comu-
nei, recomandându-vă să păstrați propii câini în incinta gospo-
dăriilor, deoarece dacă vor �  găsiți pe străzi, vor �  capturați și 
duși la adăpostul de câini vagabonzi din Arad.

Atragem atenția cetățenilor care dețin câini în gospodării că este 
ilegală lăsarea acestora pe străzile comunei, mai ales că au fost ca-
zuri când astfel de câini lăsați liberi au ajuns și în preajma școlilor, 
a grădinițelor și puteau �  atacați copiii..

Oricine este prins că lasă liber pe stradă câinele din gospodărie va 
�  aspru amendat.

Siguranța cetățenilor este înainte de toate! 
Vă mulțumim pentru înțelegere.                                         

            Primăria 
Comunei OLari
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Sărbătoarea comunei Olari - amintiri de neuitat!
>>> pag.1 Spectacolul artistic pro-
gramat în ziua de sâmbătă a început la 
ora 17:30, când  scena a început să vuias-
că în ritmul muzicii populare, primii care 
au urcat pe scenă � ind reprezentanții co-
munei noastre, respectiv ansamblul de 
dansuri „Spicul”-grupa mică, care și-a 
prezentat programul artistic sub stric-
ta supraveghere a instructorului și în 
aplauzele publicului. 

În ciuda vremii caniculare, scaunele 
anume pregătite pentru spectatori au 
fost luate cu asalt de cei care au dorit 
să asiste la spectacol. 

Un spectacol care a adus la Olari 
frumusețea cântecului și jocului 
popular, un spectacol al tradițiilor, 
desfășurat sub forma unui concurs 
județean de folclor.

Chiar dacă noi punem accentul pe 
ansamblul popular al comunei noastre, 
trebuie adus aminte că au fost prezen-
te o serie de formații și trupe din județ 
și nu numai, acești invitați reușind să 
desfășoare în fața publicului un specta-
col artistic de excepție, � ind aplaudați 
fără încetare. 

Am putea caracteriza acest eveniment ca 
pe o sărbătoare dedicată comunei Olari, � ind 
prezentat un spectacol folcloric de excepție, cu 
o atmosferă plină de bucurie și voie bună. 

A fost o ediție de care mulți ani de acum în-
colo ne vom aduce aminte, mai ales prin fap-
tul că am văzut pe scenă expunerea folcoru-
lui autentic, am revăzut la Olari ansamblurile 
proprii ale comunei, am văzut soliști vocali 
de-ai noștri și un taraf care a readus în inima 
spectatorilor frumoasele melodii autentice 
românești. 

Așadar a fost o ediție în care folclorul a apă-
rut pe scenă într-un mod deosebit, în aplauzele 

publicului. Toate, prin eforturile unor oameni 
inimoși dar mai ales prin aplecarea spre folclor 
și tradiții a unor tineri deosebiți.

Cântec, dans, port popular autentic, asta s-a 
văzut și în cea de-a doua zi a sărbătorii- dumi-
nică, o zi însorită, nu ca anul trecut când a fot 
furtună mare.

Toți acești reprezentanți ai folclorului din co-
mună merită aprecierea tuturor, trebuie felicitați 
și încurajați pentru că fără ei am �  avut o sărbă-
toare mult mai săracă. Ei au fost cei care au adus 
su� et sărbătorii, împreună cu soliștii invitați 
care au urcat pe scenă. >>> pag.5
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Sărbătoarea comunei Olari - amintiri de neuitat!
Putem a� rma că în 

cadrul acestui spectacol „Spicul 
Olari” s-a prezentat auditoriului, 
reamintind tuturor celor prezenți 
că și în acest an comuna Olari are 
un ansamblu folcloric de toată lau-
da, un ansamblu prin care se conti-
nuă tradiția comunei.

Așadar, din nou, „Spicul Olari” i-a 
încântat pe toți prin dansurile puse 
în scenă, prin repertoriul ales, prin 
deja consacratele costume popula-
re.

Avem un grup de tineri care fac 
cinste comunei noastre și care, prin 
efort și implicare, au reușit și anul 
acesta să ne încânte cu dansurile 
populare speci� ce. 

Dorim să felicităm acești tineri 

pentru că au ales folclorul, au ales 
să reprezinte comuna Olari, au ales 
dragostea față de frumos, spectaco-
lul autentic românesc! Felicităm și 
părinții acestor componenți ai an-
samblului � indcă i-au susținut pe 
copiii lor în a se înscrie în formația 
de dansuri, o formație atât de dragă 
nouă tuturor. 

Nu în ultimul rând, felicităm toți 
componenții formației noastre de 
dansuri, aceștia încântându-ne cu 
spectacole de câțiva ani buni, � e-
care intrare scenică a lor aducând 
publicului o fărâmă din comuna 
Olari, acel spirit care poate �  de-
scris simplu, prin cuvintele„ Fru-
mos și Elegant”!

>>> pag.4

Dacă despre spectaco-
lul artistic propus pentru 
ediția din acest an a sărbă-
torii avem doar cuvinte de 
laudă, trebuie să facem re-
ferire și la atmosfera gene-
rală, care a fost una a voiei 
bune și distracției, toată 
lumea prezentă simțindu-
se bine. 

Vremea a fost una fru-
moasă, însorită, așa că peste 

tot se puteau vedea oameni 
bine dispuși, care au venit să 
petrecă o zi plăcută la Olari, 
o zi în care doritorii au pu-
tut servi câte un grătar sau 
mici, astâmpărați cu câte o 
halbă de bere.

 O atmosferă a bucuriei,o 
atmosferă de adevărată săr-
bătoare! >>> pag.6
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Sărbătoarea comunei Olari - amintiri de neuitat!
Ca o concluzie, sărbătoarea a reușit 

să surprindă și anul acesta, prin frumusețe și orga-
nizare, reușind să aducă din nou bucurie în inimile 
celor prezenți, fapt pentru care îi felicităm pe toți 
cei implicați.

Vă lăsăm în compania imaginilor surprinse în de-
cursul zilelor de sărbătoare, cu speranța că vă vor 
reîmprospăta amintirile și vă veți regăsi printre cei 
surprinși în imaginile de la fața locului.

>>> pag.5

Încheiem, spunând că au fost zile 
frumoase de sărbătoare la Olari, 
acum rămânând imaginea de an-
samblu, prin care s-a văzut că am 
avut o  sărbătoare cu oameni veseli, 
cu sufl etul deschis, cu bucuria de a 
serba ca o comunitate unită și plină 
de dragostea pentru frumos. Avem 
o comună „vie” iar acest lucru s-a 
văzut din plin!
 Sperăm că  aceste frumoase amin-

tiri de la sărbătoaresă vă aducă bucu-
rie în inimi, acum, când le revedeți 
prin paginile publicației noastre, pa-
gini ce constituie fărâme de isto-
rie pentru viitor. Nu de alta, dar prin 
publicația locală încercăm să spu-
nem povestea comunității locale a 
comunei noastre- Olari-pentru a lăsa 
o dâră de istorie pentru posteritate, 
fi ind siguri că aceste pagini vor fi  
sursă de informație peste ani, pentru 
o viitoare monografi e..
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INFORMARE cu privire la proiectele depuse spre � nantare si a� ate in derulare la data 
de14.06.2016

  De când am fost ales primar am avut în plan pro-
iecte prin care să aducem un plus modernizării co-
munei, localităților Olari și Sintea Mică.

Amm gândit investițiile pentru comună având în 
vedere structura reală a bugetului local și ne-am în-
tins doar cât s-a putut din punct de vedere � nanci-
ar, considerând mereu că dacă vrem să avem o co-
mună cu perspective pentru viitor, atunci trebuie să 
� m realiști, să ne bazăm în primul rând pe resursele 
noastre( ca să nu mai intrăm în datorii, cum s-a în-
tâmplat înainte), dar să întocmim și proiecte prin 
care să putem obține � nanțări guvernamentale, eu-
ropene, sau de la Consiliul Județean Arad. 

Astfel am conceput strategia de dezvoltare loca-
lă, o strategie prin care să putem pune în practică 
investiții necesare și utile în dezvoltarea și moderni-
zarea comunei. 

Astfel am conceput strategia de dezvoltare a comu-
nei, gândită pe perioade  multianuale, deoarece ni-
mic nu se poate face dintr-o dată. 

Toate se pot realiza doar rând pe rând, în timp, iar 
rezultatele se văd astăzi prin prisma proiectelor de 
investiții la care am lucrat împreună cu echipa de la 
Primărie și cu sprijinul Consiliului Local.

Cele mai recente lucrări a� ate în derulare pe raza 
comunei sunt:

- se lucrează la � nisarea vestiarelor echipei de fot-
bal

-se lucrează la capela din Olari
- au început lucrările introducere a rețelei de apă 

la Sintea Mică, proiect la care am � nalizat licitația 
și care a început efectiv luna trecută. Finanțarea 
este de 1.149,409.71  lei și a fost obținută prin pro-
gramul național PNDL

Așa cum am pus în practică până acum toate proiec-
tele pe care le-am prevăzut pentru bunul mers al comu-
nei, așa și anul acesta, ceea ce am prevăzut ca investiții 
se va realiza, având în plan o serie de noi proiecte uti-
le și necesare pentru buna evoluție a comunei, despre 
aceastea preferând însă să vorbesc la momentul opor-
tun, mai precis, atunci când le vom pune în practică, 
rând pe rând, deoarece niciodată nu mi-a plăcut să dis-
cut decât la concret, prin fapte, alăturat putând consulta 
tabelul care cuprinde principalele proiecte de investiții 
întocmite de noi, precum și stadiul în care se a� ă.

Vă doresc tuturor să vă bucurați de împlinirile pe 
care vi le doriți și de cât mai multe momente fru-
moase în viață. 

Cât privește bunul mers al comunei, atâta vreme cât 
există unitate și bună înțelegere, atunci și comuna Olari 
se va dezvolta așa cum ne dorim cu toții, spre binele 
generațiilor viitoare, iar cu seriozitate și corectitudine 
în tot ceea ce facem, vom progresa an de an.

Primar Răuț Petru

Au început lucrările 
la rețeaua de apă din 

Sintea Mică
VALOARE PROIECT:

1.149,409.71  LEI
PROIECT CÎȘTIGAT PE PNDL

Nr.
crt. Denumire Proiect Program/

An accesat Valoare Descriere Durata Stadiul proiectului

1

Construire casa 
mortuara -Bise-
rica Evanghelica 

Lutherana in 
comuna Olari

2017
AFIR

 370.718,
77

RON
In derulare 36 luni

Incheiat contract de � nantare 
nr.4194/13.11.2018 si contract pre-

stari servicii  nr.2431/17.05.2019 
pt elaborare P.T si eliberare a. A.C.

2
Construire  capela  
ortodoxa in comu-

na Olari

2017
Consiliul 
Judetean 

-Buget local

378.414,
92  RON In derulare 20/12/19 Incheiat contract  pt constructie, 

elaborare P.U.Z si eliberare . A.C.

3

Retea alimenta
re  cu apa in co-
muna Olari, sat 

Sintea Mica 

2015
PNDL

1.149,409.71 
RON In derulare 2015-2019

48 luni

Incheiat contract:
� nantare nr.1705/25.08.2016

 executie 
nr.3598/25.09.2018

prestari servicii
nr.1740/16.04.2019
Predare amplasment

 Ordin  de incepere a lucrarilor 
nr.2718/10.06.2019

4
Modernizare 

strazi in comuna 
Olari,sat Sintea 

Mica

2018
PNDL

6.597.988,00 
RON In derulare 2018-2021

48 luni Licitatie

5
Moderniza

re strazi in comu-
na Olari

2019
F.S.I.

7.761.308,87 
RON --------- ---------

Solicitare de � nantare
Executat  faza:

- D.A.L.I 
 -Studiu geotehic 

   - Expertiza tehnica

6

Moderniza
re,extinde

re si dotare Scoala 
Gimnazia

la Olari clasele , 
I-IV  si gradinita 

2019 depus 
pe F.S.I 3.802.284 

RON --------- ---------
Solicitare de � nantare

Executat  faza:
     -  D.A.L.I 

7

Reabilitare ,mo-
derni

zare si dotare 
Camin Cultural 

Olari

2019
C.N.I --------- --------- ---------

Solicitare de � nantare
Executat  faza:

- D.A.L.I.
     - Studiu geotehnic

-  Ridicari topo 

8
Construire si dota-
re Camin Cultural 

Sintea Mica

2019
C.N.I ---------

Aprobat cu 
conditia efec-

tuarii P.U.Z
---------

Executat  faza :
- Studiu geotehnic

- Ridicari topo 
 - S.F

Necesar realizare P.U.Z

9

Construire si 
dotare ,Sediu 
administrat

iv Primaria Olari

2019
C.N.I ---------

Aprobat cu 
conditia efec-

tuarii P.U.Z
---------

Executat  faza: 
-  Studiu geotehnic

- Ridicari topo 
 - S.F

Necesar realizare P.U.Z

10 Construire si dota-
re  Sala de Sport

2018
C.N.I --------- --------- ---------

Solicitare de � nantare
Executat  faza: 

       - Studiu geotehnic,
- Ridicari topo

11 Acord de grant 
WiFi4EU

2019
INEA

interco-
nectare a 
Europei 

MIE

15.000
Euro --------- --------- Introducere  wireless in localitate

12
In� intare retea de 

distributie gaze 
naturale in comu-
na Olari,jud.Arad

PNDL-
FSI

7.583,504
RON --------- ---------

Solicitare de � nantare
Executat  faza:
 - Ridicari topo
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Zilele Administrației Arădene, la 100 de ani
 de administrație românească în Arad!

Participare meritorie a comunei Olari
la Parada Portului Popular!

Zilele Administrației Arădene s-au desfășurat în 
după-amiaza de vineri, 17 mai, în fața Primăriei 
Aradului, unde pe un ecran gigantic a fost proiec-
tat un film cu scrisori ale soldaților români de pe 
frontul Primului Război Mondial, apoi  actori ai 
teatrului arădean au interpretat sceneta Întâmpi-
narea colonelului Pirici la intrarea în orașul Arad 
în fruntea Regimentului 6 Vânători, s-a continu-
at cu  o Paradă Militară în costume de epocă - 
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
Sibiu și festivitatea s-a încheiat cu o pitorească 
Parada a Portului Popular, 50 de comunități din 
toate cele 5 zone etnografice ale Județului Arad 
defilând prin fața tribunei oficiale.

„Aradul, capitala politică a Marii Uniri”, așa a fost 
întâmpinată armata română acum 100 de ani și azi 
trebuie să fim bucuroși așa cum au fost românii 
atunci!

Pornind de la acest deziderat, evenimentul s-a bu-
curat de o mare apreciere din partea celor prezenți, 
imaginile fiind relevante în acest sens, pe scenă fi-
ind și primarul Răuț Petru, care alături de ansam-
blu „Spicul” a reprezentat comuna noastră.

Felicitări! Comuna Olari a fost și de această dată la 
înălțime!

Arderea  vegetației uscate de pe 
miriști constituie o activitate cu 
risc ridicat de producere a incen-
diilor. Pentru a preveni producerea 
unor evenimente ce pun în pericol 
viaţa, sănătatea și bunurile persoa-
nelor vă aducem la cunoștinţă ur-
mătoarele măsuri care trebuie sa le 
aveţi în vedere la arderea vegetaţiei 
uscate:

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

• Arderea resturilor vegetale, gu-
noaielor, deșeurilor și a altor mate-
riale combustibile se face în locuri 
special amenajate ori pe terenuri 
pregătite, cu luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea pro-
pagării focului la vecinătăţi, asi-

gurându-se supravegherea perma-
nentă a arderii, precum și stingerea 
jarului după terminarea activităţii; 

• Utilizarea focului deschis nu 
se admite la distanţe mai mici de 
40 m faţă de locurile cu pericol de 
explozie: gaze și lichide combusti-
bile, vapori inflamabili, explozivi 
etc., respectiv 10 m faţă de mate-
riale sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton asfal-
tat, bitum, ulei etc., fără a fi supra-
vegheat și asigurat prin măsuri co-
respunzătoare 

• Arderea vegetaţiei uscate se 
execută numai pe baza permisului 
de lucru cu foc acordat in urma în-
tocmirii documentaţiei prealabile 
de către Garda de Mediu.

Încălcarea prevederilor cu privi-
re la focul deschis, susmenţionate 
precum și nesesizarea acestor în-
călcări autorităţilor abilitate, atra-
ge după sine răspunderea contra-
venţională sau penală, după caz, în 
conformitate cu actele normative 
în vigoare.

SVSU Olari

Atenție la incendiile 
de vegetație uscată!


