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Încă de la preluarea mandatu-
lui de primar al comunei, mi-am 
propus să existe o transparență 
totală a actului administrativ, 
astfel încât, tot ceea ce întreprin-
dem ca și administrație locală să 
poată fi cunoscut de către dum-
neavoastră, concetățenii mei 
din Olari și Sintea Mică. Aces-
ta este și motivul pentru care, 
prin intermediul publicației lo-
cale v-am informat mereu des-
pre problemele noastre, opiniile, 
obiectivele, realizările, sau, după 
caz, piedicile pe care le-am în-
tâmpinat în rezolvarea anumitor 
situații apărute în comună. 

Una dintre  prioritățile  admins-
itrației locale a fost  implemen-
tarea în comună a unei strate-
gii de dezvoltare locală coerente, 
bazată pe o structurare corec-
tă a bugetului local, precum și 
pe obținerea unor fonduri su-
plimentare de investiții, prin 
proiecte europene, prin atrage-
rea unor sume de la Consiliul 
Județean sau prin programe gu-
vernamentale. Ca urmare a aces-
tui mod de gândire adminis-

trativă, s-a reușit scoaterea din 
faliment a Primăriei prin plata 
vechilor datorii și în paralel pu-
nerea în practică a unor proiecte 
de modernizare a comunei.

Toate aceste investiții s-au pu-
tut realiza prin combinarea celor 
trei surse de venituri la care am 
făcut referire în paragraful ante-
rior: buget local, fonduri euro-
pene, programe de � nanțare prin 
Consiliul Județean și Fonduri 
naționale. 

Spre exemplu: cu fonduri de la 
Consiliul Județean și bugetul lo-
cal se lucrează la construcția ca-
pelei din cimitirul ortodox din 
Olari; prin programe naționale, 
prin PNDL, s-au obținut fonduri 
pentru realizare rețea de apă la 
Sintea Mică și urmează asfaltarea 
străzilor; prin � nanțare integrală 
de la Consiliul Județean Arad s-a 
reabilitat drumul Sintea Mică- 
Olari-Sântana, iar prin colabora-
rea cu  Centrul Cultural Județean 
s-a obținut � nanțare parțială pen-
tru anumite evenimente organi-
zate, cum ar � n „Sărbătoarea Co-
munei Olari”; prin bugetul local 
am realizat în unele cazuri  com-
pletarea surselor de co� nanțare 
pentru anumite proiecte, precum 
și � nanțarea totală a unor pro-
iecte concrete necesare moder-
nizării comunei, putând da aici 
ca exemple pietruirea de străzi în 
comună, amenajarea de trotuare, 
construcția vestiarelor echipei de 
fotbal etc. 

Am făcut precizările de mai sus 
pentru ca toată lumea să înțeleagă 
și să  cunoască principalele surse 
de � nanțare pentru lucrările de-
rulate în comună. 

Pot să vă spun că nu s-a ratat 
nici o ocazie pentru atragerea 
unor surse suplimentare buge-
tului local în vederea întocmirii 
unor proiecte oportune și de real 
interes pentru comună și comu-
nitatea noastră locală, lucru pe 
care îl vom urmări spre realizare 
și pe viitor. Avem un buget pro-
priu mic, am avut multe datorii 
preluate, după cum bine știți, și 
mă bucur că am reușit stabiliza-
rea financiară a comunei, pre-
cum și realizarea unor investiții 
de interes pentru comunitatea 
noastră locală din Olari și Sin-
tea Mică.

Pentru noi, ca și comună, este 
important să avem la dispoziție 
cât mai multe resurse financiare 
pentru a putea implementa noi 
proiecte de dezvoltare a comu-
nei, deziderat pentru care, îm-
preună cu domnul viceprimar, 
cu  aparatul administrativ al Pri-
măriei și Consiliul Local, vom 
munci în continuare.

Ne dorim cât mai multe investiții 
în comună, din buget local sau 
fonduri suplimentare, atrase în 
baza unor proiecte, investiții prin 
care să asigurăm un progres pen-
tru comuna Sintea Olari.

Primar Răuț Petru

F i e c a r e  i n v e s t i ț i e  p u b l i c ă 
r e p r e z i n t ă  u n  p l u s  p e n t r u  c o m u n ă

Una dintre promisiunile primarului Răuț Pe-
tru este pe cale să se împlinească. Vorbim des-
pre construcția capelei mortuare de la cimitirul 
ortodox din Olari, investiție a� ată în lucru și 
care a evoluat constant de la lună la lună.

Lucrările au mers „șnur” cum se spune, noua 
construcție � ind aproape gata.

S-a lucrat zi de zi în această vară, totul pentru 
a avea la Olari o capelă utilă și necesară, solici-
tată de cetățenii din localitate.

Tot o astfel de capelă va �  construită și în ci-
mitirul evanghelic.

Construcția capelei din Olari 
aproape de finalizare

Primar 
Răuț Petru

DUMINICĂ-3 NOIEMBRIE
VA AVEA LOC

SLUJBA DE SFINȚIRE
 A CAPELEI DIN OLARI

ÎN PREZENȚA 
ÎNALTPREASFINȚIEI SALE TIMOTEI SEVICIU 

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

Ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinței prevăzut de ordonanța 
de urgență ca măsură de sprijin 
suportată din bugetul de stat se 
acordă numai familiilor și per-
soanelor singure care nu be-
ne� ciază de alte forme de spri-
jin pentru încălzirea locuinței, 
acordate în baza contractelor de 
muncă sau altor reglementări 
speci� ce pentru diverse ramuri 
economice, precum și în baza le-
gii. Este important să amintim că 
sezonul rece reprezintă perioada 
cuprinsă între 1 noiembrie și 31 
martie.

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

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru în-

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

cuinţa pe baza unui contract cu 
clauză de întreţinere;

- titularul contractului de închi-
riere;

- alt membru de familie major 
și legal împuternicit de proprie-
tar/titular de contract de închiri-
ere;

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

Acte necesare 
pentru depunerea 

dosarelor: 
- cerere si declaratie pe proprie 

raspundere 
- copie carte de identitate pen-

tru toti membrii familiei;
- copie certi� cat de nastere 

pentru membrii ce nu au carte 
de identitate;

- copie certi� cat de casatorie;
- adeverinta de la Taxe si Impo-

zite/Registru Agricol;
- Adeverinţă de venit cuprin-

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

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

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

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

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

- Cupon alocaţie de stat pt. co-
pii în original sau copie; 

- Adeverinţă școală/facultate 
prin care să se ateste calitatea de 
elev/student si dacă aceștia bene-
� ciază sau nu de burse

-Cupon alocaţie de susţinere 
a familiei în original sau copie 
(dacă este cazul)

- Copie după declaraţia de im-
punere privind veniturile rea-
lizate în anul depunerii cererii, 
în cazul în care membri familiei 
sunt constituiţi în asociaţii fami-
liale sau ca persoane � zice auto-
rizate

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

- copie contract de inchiriere 
CASA– daca este cazul;

- copie hotarare de divort sau 
incredintare copil – daca este ca-
zul;

- copie hotarare judecatoreasca 
de� nitiva de incredintare in ve-
derea adoptiei/PLASAMENT – 
daca este cazul;

- hotarare judecatoreasca sau 
a comisiei generale de asistenta 
sociala si protectia copilului sau 
hotararea judecatoreasca privind 
masura plasamentului in regim 
de urgenta – daca este cazul;

- hotarare judecatoreasca de 
instituire a tutelei – daca este ca-
zul;

- Adeverinta eliberata de Soci-
atatea Agricola unde aveti tere-
nul arendat 

Lista bunurilor ce conduc la 
excluderea acordării ajutorului 

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locati-

ve în afara locuinţei de domiciliu 
și a anexelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a 
locuinţei și curtea aferentă și alte 
terenuri intravilane care depă-
șesc 1.000 mp în zona urbană și 
2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile
1Autoturism/autoturisme și/ 

sau motocicletă/ motociclete cu 
o vechime mai mică de 10 ani cu 
excepţia celor adaptate pentru 
persoanele cu handicap sau des-
tinate transportului acestora sau 
persoanelor dependente precum 
și pentru uzul persoanelor a� ate 
în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/
motocicletă cu o vechime mai 
mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, 
autocamioane de orice fel cu sau 
fără remorci, rulote, autobuze, 
microbuze

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

5. Utilaje agricole: tractor, 
combină autopropulsată

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

7. Utilaje de prelucrat lemnul: ga-
ter sau alte utilaje de prelucrat lem-
nul acţionate hidraulic, mecanic sau 
electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare 

de peste 3000 lei
Terenuri 

/animale și/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale și 

păsări a căror valoare netă de pro-
ducţie anuală depășește suma de 
1.000 euro pentru persoana sin-
gură, respectiv suma de 2.500 euro 
pentru familie

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

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

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

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

Cererile se depun 
pâna în data 

de 20 a � ecărei luni
Primăria

 Comunei Olari

INFORMAȚII UTILE:
 cererile pentru ajutorul de încalzire a locuinţei 

Cauți un loc de muncă
 în străinătate ?

-Verifi că cu atenție oferta locului de muncă. 
-Verifi că dacă agențiile care oferă locuri de 

muncă în străinătate sunt înregistrate la in-
spectoratul teritorial de muncă.
- NU accepta cu ușurință ofertele de muncă 

prin intermediul anunțurilor on-line.
Poți solicita un loc de muncă în străinătate și 

Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.
ATENȚIONARE

Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străi-
nătate nu pot percepe alte garanţii sau comisi-
oane în afara tarifului de mediere. 
Persoanele fi zice nu au dreptul să exercite ac-

tivităţi de mediere. 
 Dacă agentul solicită sume de bani care nu 

sunt incluse în tariful de mediere, (întocmire 
“curriculum vitae“, traducere documente, pro-
cesare acte), aceşti bani nu vă vor putea fi  re-
turnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă.
Dacă pentru recuperarea sumelor de bani 

achitate sunt identifi cate elemente constitutive 
ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organe-
le de poliție.
Soluţionarea unor confl icte de muncă pen-

tru nerespectarea contractului de muncă de 
către angajatorul străin, este de competența 
instituțiilor statului respectiv. Pentru informații 
suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasa-
dei României din țara respectivă, care vă poa-
te îndruma cu privire la demersurile legale pe 
care le puteți urma.

INFORMEAZĂ-TE
-veri� că pe pagina de internet a inspectorate-

lor teritoriale de muncă dacă agențiile care oferă 
locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate.

-consultă Ghidul lucrătorului român în țările 
Uniunii Europene  www.inspectiamuncii.ro 
sau www.mmuncii.ro 

- poți solicita un loc de muncă în străinătate și 
Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES www.
anofm.ro 

- consultă Registrul de evidență a agenților 
de muncă acreditați să desfășoare activități de 
contractare de personal www.mmuncii.ro

Primăria Comunei Olari

Atenție
 la ofertele

 locurilor de muncă!
Ministerul Afacerilor Interne, prin Instituția 

Prefectului Județului Arad, face o informare 
publică pentru conștientizarea cetățenilor ro-
mâni cu privire la drepturile, obligațiile și ris-
curile la care se expun în procesul de căutare al 
unui loc de muncă în străinătate.

Persoanele  care au dobândit recent domiciliu 
pe raza comunei, cât și cele care locuiesc fară 
forme legale și au în întreținere copii minori, 
persoane vârstnice sau persoane cu handicap, 
trebuie să se prezinte la Primarie, pentru luarea 
acestora din urmă în evidența compartimenul 
de asistență socială. 

Primăria Comunei Olari

Compartimentul
 de Asistență Socială

informează:
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O adminisitrație 
pentru comunitate!

Constatăm cu respect că avem o 
administrație preocupată de bunul 
mers al comunei.

Promisiunea primarului Răuț Pe-
tru de a �  implicat zi de zi în rezol-
varea problemelor comunei este 
reală, exemple � ind multe: au fost 
plă tite vechile datorii și s-a reușit 
socaterea din faliment a comunei, 
s-au realizat lucrări de moderni-
zare străzi, investiții în instituțiile 
școlare, se lucrează la capela din 
Olari, la Sintea Mică s-a realizat 
rețeaua de apă și există o serie de 
noi proiecte de investiții publice ce 
urmează a începe.

 „Am dovedit că se poate con-
strui corect și onest, pentru bi-
nele comunei Olari. Am înde-
plinit, în primul rând, ceea ce 
dumneavoastră, cetățenii din 
Olari și Sintea Mică ați dorit. 
Am schimbat un mod de lucru.  
Am demonstrat că banii pot �  
obținuți și din fonduri europene 
și naționale, sau de la Consiliul 
Județean fără a împovăra bu-
getul cu împrumuturi. Am fost 
mereu aproape de comunitatea 
locală, așa cum șade bine unei 
adevărate familii.  Am tratat pe 
� ecare, întotdeauna cu respect. 

Am implementat o administrație 
deschisă, fără ascunzișuri. V-am 
informat mereu, cu sincerita-
te, despre tot ceea ce am între-
prins pentru comună. Am adus 
cu mine o atmosferă de lucru 
bună, de colaborare cu toată lu-
mea, pentru a face din comuna 
noastră o oază de liniște și pace 
între oameni. Am muncit zi de 
zi pentru punerea în practică a 
unor proiecte de investiții prin 
care să putem  progresa ca și co-
munitate, gândind mereu pen-
tru viitor.”- spunea primarul Răuț 
Petru, iar acest lucru se vede după 
cum funcționează administrația 
comunei: , corectitudine, onesti-
tate, proiecte pentru comunitate, 
pentru progres, pentru viitor!

Primar 
Răuț Petru

La Sintea Mică
 s-a lucrat la rețeaua de apă

Valoare. 1 149 409 LEI
Proiect câștigat prin PNDL

Una dintre investițiile majore imple-
mentate recent în comună este lucrarea 
de introducere a rețelei de apă la Sintea 
Mică.

Investiția s-a realizat în baza unui proi-
ect câștigat de administrația locală prin 
PNDL- prin care s-a reușit obținerea 
fondurilor necesare.

Drumul de legătură
Sintea Mică-Olari- Sântana

este în reabilitare
O altă lucrare de interes pentru comuna noastră este reabilitarea dru-

mului de legătură dintre Sintea Mică- Olari- Sântana, investiția � ind 
realizată prin � nanțare de la Consiliul Județean Arad.

Atenție la curățarea hornurilor
Suntem în sezonul toamnei și fiecare cetățean trebuie să aibă în vedere 

curățarea hornurilor, care este o obligație și responsabilitate individuală.
Primăria Comunei Olari

Potrivit art. 2  din legea nr 248/ 2015 privind sti-
mularea participării în învățământul preșcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate, stimu-
lentele educaţionale se acordă copiilor din familii 
defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, 
cumulativ, următoarele criterii:

a) copilul este înscris într-o unitate de învăţă-
mânt preșcolar, conform Legii educaţiei naţiona-
le nr. 1/2011, cu modi� cările și completările ulte-
rioare.

b) venitul lunar pe membru de familie este de 
până la de două ori nivelul venitului minim ga-
rantat pentru o persoană singură, prevăzut de Le-
gea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modi� cările și completările ulterioare ( adică de 
maxim 284 lei / membru de familie).

Referitor la modul de calcul a venitului net lunar 
pe membru de familie, art. 10  alineat (1) din le-
gea nr 248/2015sunt prevăzute  următoarele: ”La 
stabilirea venitului net lunar pe membru de fami-
lie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în consi-
derare toate veniturile impozabile și neimpozabi-
le prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
� scal, cu modi� cările și completările ulterioare, in-
clusiv cele rezultate din obligaţiile legale de între-
ţinere faţă de copii și/sau faţă de părinţi, pe care 
membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 
solicitării stimulentului educaţional.

Nu intră în calculul venitului net lunar pe mem-
bru de familie următoarele: alocația de stat pentru 
copii, sumele primite cu titlul de prestații sociale 
în baza legii nr 448/2006, ajutorul social acordat 
în baza Legii nr 416/2001 și ajutorul pentru încăl-
zirea locuinței, ajutoarele de stat, bursele elevilor 
sau studenților, sumele primite din activitatea de 
zilier,  sumele primite ca urmare a participării la 
programe de formare profesională dacă nu au titlu 
de venituri salariale și sumele primite cu titlu de 
ajutor temporar sau cu titlu de ajutor de urgență. 

Solicitarea de acordare a acestui stimulent se 
depune la Serviciul Asistența Socială oricând pe 
parcursul anului școlar, tichetul social pentru 
grădiniță acordându-se de la data cererii conform 
Dispozitiei Primarului de admitere a solicitării, cu 
condiția ca preșcolarul/ preșcolarii să frecventeze 
zilnic cursurile grădiniței. 

Părintele care solicită acordarea tichetului social 
pentru grădiniță va prezenta la Serviciul Asistența 
Socială următoarele documente:

•DOCUMENT DOVEDITOR AL ÎNSCRIERII COPILU-
LUI LA GRĂDINIȚĂ- original- emis de secretariatul 
școlii de care aparține grădinița.

•DOCUMENTE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR – 
original și copii

•LIVRET DE FAMILIE ȘI CERTIFICATE DE NAȘTERE 
ALE TUTUROR COPIILOR DIN FAMILIE.- originale și 
copii

•ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU VENI-
TUL NET DIN LUNA ANTERIOARĂ, INCLUSIV VALOA-
REA BONURILOR DE MASĂ. 

•ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA ANAF pentru per-
soanele fără loc de muncă 

•CUPOANE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII SAU 
EXTRASE DE CONT CU ALOCAȚIILE AFERENTE LUNII 
TRECUTE

•CUPON VENIT MINIM GARANTAT, dacă este cazul
•CUPON ALOCAȚIA DE SUS-ȚINERE A FAMILIEI, 

daca este cazul,
- CUPON INDEMNIZATIE DE HANDICAP, dacă este 

cazul.
- CUPON PENSIE, dacă este cazul.
•ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL SE AFLĂ ÎN PLASA-

MENT FAMILIAL- SUNT NECESARE ACTELE DE IDEN-
TITATE ALE COPILULUI ȘI ALE FAMILIEI DE PLASA-
MENT ȘI VENITURILE FAMILIEI DE PLASAMENT.

Menționăm că restul formularelor vor  fi  comple-
tate de solicitant la  biroul Seviciului Social. 

Primăria Comunei Olari

Despre acordarea 
tichetelor sociale pentru grădiniță

Atragem atenția obligativității 
cetățenilor de a prezenta documentele 
necesare completării Registrului Agri-
col, cu documente/date cu privire la 
membrii gospodăriei, a terenurilor a� ate 
în proprietate, în folosință și modul de 
utilizare, respectiv suprafața cultivată- 
în conformitate cu prevederile art. 5 din 
Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.

 Art. 7
(1) Înscrierea în registrul agricol a 

datelor privind componența gospodări-
ei/exploatației agricole fără personalitate 
juridică se face pe baza declarației date 
de capul gospodăriei sau, în lipsa acestu-
ia, de un alt membru major al gospodări-
ei, care dispune de capacitate deplina de 
exercițiu….

(2) Înscrierea în registrul agricol a 
datelor privind clădirile și terenurile, a ti-

tularului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum și a schimbării catego-
riei de folosință se poate face pe bază de 
documente anexate la declarația făcută 
sub semnătura capului gospodăriei sau, 
în lipsa acestuia, a unui membru major 
al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.
În cazul în care nu există documente, în-
registrarea în registrul  agricol a datelor 
privind clădirile și terenurile, a titularu-
lui dreptului de proprietate asupra aces-
tora, precum și schimbăriii categoriei de 
folosință se poate face pe baza declarației 
date sub semnătura capului gospodăriei 
sau, în lipsa acestuia, de un alt membru 
major al gospodăriei, sub sancțiunea 
nulității. Aceste declarații pot �  date, po-
trivit  opțiunii persoanei � zice obligate 
să declare în registrul agricol, după cum 
urmează:

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

consulare ale României.
Primăria  Comunei Olari

În atenția cetățenilor
- Registrul Agricol-
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Echipele comunei în focul campionatului
Odată cu începerea noului campionat  au re-

început și emoțiile iubitorilor sportului rege 
din comună, iar adrenalina curge din nou pe 
terenul din Olari.

Începerea campionatului a readus cu el nu doar 
bucuriile, dar și emoțiile, căci echipa noastră de 
fotbal a reînceput lupta pentru � ecare punct pus 
în joc.

Pe teren au reînceput luptele aprige, în timp 
ce tribunele s-au reanimat de spectatorii veniți 
să susțină echipa, dar mai ales să trăiască „fe-
nomenul” alături de jucători și staful tehnic. 
Toată lumea a redevenit una cu echipa, scan-
dările au reînceput a se face auzite, galeriile 
au revenit la viață.  Se trăiește din nou la cote 
maxime, sportul rege s-a reîntors acolo unde-
i este locul: pe arena din Olari.

Ne îndreptăm privirea în acest număr al 
publicației locale asupra echipei noastre „Spi-
cul Olari”, echipă promovată în liga a V-a 
seria B, o echipă care mereu a avut lângă ea 
oameni inimoși care au ajutat ca această re-
prezentatantă a comunei să evolueze cât mai 
bine, păstrându-se astfel tradiția de a avea o 
echipă de fotbal la Olari, primarul Răuț Petru 
� ind un susținător al fenomenului sportiv la 
noi în comună, lucru știut de toată lumea.

 „Spicul Olari” a disputat  din acest tur al 
campionatului 10 etape, obținând rezultatele:

Spicul Olari- Flacăra Țipar 2-1
Olimpia Bocsig -Spicul Olari 4-1

Spicul Olari- FC Zimandu Nou 1-2
Podgoria Șiria- Spicul Olari 3-1
Spicul Olari-Victoria Seleuș 4-3

Gurba- Spicul Olari 2-1
Spicul Olari-Viitorul Șepreuș 1-3

Spicul Olari-Crișul Alb Buteni 0-4
Avântul Târnova-Spicul Olari 19-0
-Spicul Olari- Viitorul Satu Nou 5-4

În urma acestor evoluții echipa ocupă 
poziția a 14-a, cu un total de 9 puncte.

SPICUL OL ARI- 2019

Din acest tur al campionatului s-a for-
mat o echipă de fotbal și la Sintea Mică, 
prin implicarea unor iubitori ai „spor-
tului cu balonul rotund”.

AS Viitorul Sintea Mică este o echipă 
a comunei noastre care acum joacă în 
liga a VI-a seria B din campionat și care 
promite să facă o � gură bună în meciu-
rile o� ciale.

Echipa se situează pe poziția a 13-a cu 
7 meciuri jucate și 3 puncte acumulate.

Din păcate nu avem poze cu echipa 

deoarece jucătorii nu au dorit să apară 
în publicația locală. Este opțiunea lor 
că nu au dorit să rămână în amintirea 
publică în acest prim sezon al în� ințării 
echipei, respectăm decizia � ecăruia, 
considerând că noi ne-am făcut dato-
ria, � ind prezenți la o partidă o� cială a 
echipei AS Viitorul Sintea Mică tocmai 
pentru a aduce în prim plan imaginea 
noii echipe formate în localitate.
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În conformitate cu ordinul mi-
nistrului Educației Naționale nr. 
3.191/2019 privind structura anului 
școlar 2019-2020, cursurile anului 
școlar 2019-2020 încep luni, 9 sep-
tembrie și sunt dispuse pe durata a 
35 de săptămâni. 

Structura anului școlar cuprinde se-
mestrul I (9 septembrie  - 20 decem-
brie 2019) și semestrul al II-lea (13 
ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile 
de învățământ sunt programate ast-
fel: 

•vacanţa de iarnă (21 decembrie 
2019 - 12 ianuarie 2020)

•vacanţa de primăvară (4 aprilie - 
21 aprilie 2020)

•vacanţa de vară (13 iunie - data din 
septembrie 2020 la care vor începe 
cursurile anului școlar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţămân-
tul primar și grupele din învăţămân-
tul preșcolar bene� ciază de vacanţă 
în săptămâna 26 octombrie - 3 no-
iembrie 2019. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a 
seral și frecvenţă redusă, anul școlar 
se încheie în data de 29 mai 2020, iar 
pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iu-
nie 2020.

Programul naţional „Școala altfel” 
are o durată de 5 zile consecutive 
lucrătoare în timpul anului școlar și 
poate �  derulat în perioada 7 octom-
brie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei 
plani� cări ce rămâne la decizia șco-
lilor. 

Desfășurarea programului „Școala 

altfel” nu coincide cu perioada aloca-
tă susţinerii tezelor semestriale. 

Acestea vor avea loc, de regulă, la 
� nalul semestrelor, după parcurgerea 
programei școlare, cu cel puţin trei 
săptămâni înainte de � nalul semes-
trului. 

Etapele naţionale ale olimpiadelor 
școlare se organizează, în general, în 
perioada vacanţei de primăvară, po-
trivit unui calendar speci� c.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare 
legală prevăzute de lege și de con-
tractul colectiv de muncă aplicabil 
nu se organizează cursuri.

Calendarul examenelor/evaluărilor 
naţionale, al examenelor de absolvi-
re, respectiv de certi� care/atestare a 
cali� cării profesionale/a competen-
ţelor, precum și calendarul admiterii 
în clasa a IX-a se aprobă prin ordine 
distincte ale ministrului educaţiei.

Noul an școlar a început în cele mai bune condiții

 Pe data de 9 septembrie a sunat din 
nou clopoţelul. Un nou an şcolar a în-
ceput la școlile și grădinițele din Olari 
și Sintea Mică. Clasele au prins din nou 

viață, vocile elevilor răsunând iarăși în 
acest  nou an școlar. 
Cei mai mici dintre elevi, plini de 

emoție și cu buchete de fl ori în mână, 
au intrat pentru prima dată în clase-
le care patru ani de acum încolo îi vor 
găzdui. Părinții și ei prezenți, i-au în-
curajat și i-au predat spre pregăti-
re profesorilor. De acum încolo acești 
profesori vor fi  al doilea părinte pen-
tru fi ecare dintre elevi. A început ast-
fel un nou an școlar, cu noi generaţii 
de copii, cu unele cadre didactice noi, 

cu multe emoţii pentru cei care păşesc 
pentru prima dată pragul şcolii şi cu 
multe întrebări în gând pentru cei care 
vor absolvi la fi nele anului şcolar clasa 
a VIII-a. Dar pentru toţi, cu siguranţă 
a început un nou an cu multe speranţe 
şi năzuinţe ce aşteaptă a fi  împlinite. 
Anul școlar 2019-2020 și-a deschis 
așadar larg porțile, iar forfota și veselia 
din curtea școlii, dar și din sălile de cla-
se, primitoare, promit de pe acum un 
an școlar încununat de succese. Urez tuturor elevilor să aibă un 

an plin de succese și cu multe îm-
pliniri. 

Școala, ca și etapă importantă a 
vieții, reprezintă locul în care � e-
care elev se formează ca persona-
litate, își descoperă aptitudinile, își 
dezvoltă comunicarea, se pregătește 
pentru viață. 

Școala reprezintă instituția fun-
damentală unde se acumulează cu-
noștințele necesare pentru reușita în 
viitor a � ecărui elev de astăzi. 

De aceea, școala trebuie luată foar-
te în serios de către � ecare elev și 
eu sper că toți elevii care învață la 
instituțiile școlare ale comunei noas-
tre vor face acest lucru. 

Avem dascăli dedicați, care cu 
siguranță vor face tot posibilul pen-
tru ca elevii să bene� cieze de o pre-
gătire șco-lară cât mai bună. 

Din punct de vedere al admi-
nistrației locale, s-au alocat sumele 
necesare bunei desfășurări a acestui 
an școlar, sume pe care, conform 
legislației în vigoare, conducerea 
școlii le întrebuințează după cum 
consideră că este necesar pen-
tru bunul mers al procesului de 
învățământ.

Cât privește începutul anului șco-
lar, cu siguranță că cei mai mici din-
tre elevi au pășit cu emoție pragul 
școlii, iar auzul primului clopoțel a 
reprezentat ceva nou pentru ei. Sunt 
convins că aceste emoții vor dispărea 
cât mai repede și cei mai mici dintre 
elevi vor forma un colectiv unit, și 
vor învăța cât mai bine.

 Îmi doresc ca și pe viitor instituțiile 
școlare ale comunei să-i pregăteas-
că cât mai bine pe acești minunați 
copii, astfel încât să acumuleze ba-
gajul de cunoștințe necesar pentru 
viitor, instițuții pe care le voi spri-
jini în continuare în tot ceea ce în-
treprind pentru asigurarea unui cli-
mat școlar îndreptat spre pregătire 
și performanță.

Părinților le doresc să aibă copii 
cât mai silitori, elevilor să obțină 
note cât mai mari, iar dascălilor să 
se bucure numai de rezultate bune 
cu elevii pe care îi pregătesc.

Primar Răuț Petru

Clasa pregătitoare 
și clasa I-a Olari

Clasa pregătitoare 
și clasa I-a Sintea Mică

Elevi, nu uitați: doar 
prin educaţie veţi putea 
fi  proprii voştri stăpâni 
şi veţi putea face alege-
rile potrivite pe mai de-
parte in viaţa personală. 
În acest număr al zi-

arului ne aruncăm pri-
virea asupra celor mai 
mici elevi ai școlii ( cla-
sa pregătitoare și clasa 
I-a) din Olari și Sintea 
Mică, nu de alta, dar pa-
ginile publicației locale 
sunt dâre de istorie pes-
te ani și suntem convinși 
că aceste amintiri ai 
primlor ani de școală vor 
rămâne în inimile copii-
lor de azi, adulților de 
mâine.
Copilăria este cea mai 

frumoasă perioadă a 
vieții și ea trebuie trăi-
tă și privită cu detașare, 
inocență și bucurie.

Structura anului 
școlar 2019-2020

Primar
Răuț Petru
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!
ATENŢIE!

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
 CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA 

PORC !!!
• VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTA-

TEA OMULUI! 
NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST 

VIRUS!
• VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, 

MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 
100%!

• PORCUL CONTAMINAT 
MOARE SIGUR!

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE 
ANSVSA se asigură că sunt instituite mă-
suri de investigare pentru con� rmare ori 

in� rmarea prezentei bolii
Atunci când ANSVSA consideră că pre-

zenta pestei porcine africane într-o exploa-
tatie nu se poate in� rma, exploataţia trebu-
ie imediat plasată sub supraveghere o� cială 
și dispune următoarele măsuri:

• efectuarea recensământului tuturor cate-
goriilor de porci din exploatatie;

• menţinerea în adăposturi a tuturor por-
cilor din exploatatie și interdicţia mișcării;

• interzicerea intrării porcilor în exploata-
tie sau ieșirea lor din aceasta.

• interzicerea ieșirii din exploatatie a căr-
nii, a produselor din carne de porc, a ma-
terialului seminal, a ovulelor sau a embri-
onilor de porci, a furajelor, ustensilelor și 
a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a 
transmite pesta porcină africană;

• respectarea cu stricteţe a regulilor de fi l-
tru sanitar pentru circulaţia personalului;

• utilizarea unor mijloace corespunzătoa-
re de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădi-
rilor ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei;

MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE 
• toate porcinele din exploataţie vor fi  uci-

se fără întârziere, sub control o� cial și intr-
o manieră care să evite riscul propagării vi-
rusului PPA;

• se prelevează un număr sufi cient de pro-
be, astfel încât să se poată determina modul 
în care a fost introdus virusul pestei porci-
ne africane în exploataţie și perioada în cur-
sul căreia el a putut �  prezent în exploata� e 
înainte de noti� carea bolii;

• carcasele porcilor morţi sau uciși trebu-
ie să � e procesate/distruse sub supraveghe-
re o� cială;

• materialul seminal, ovulele sau embrio-
nii de porci colectate în exploataţie în cur-
sul perioadei situate între introducerea pro-
babilă a bolii în exploataţie și adoptarea 
măsurilor o� ciale să � e marcate și distruse 
sub supraveghere o� cială;

• orice substanţă sau deșeu susceptibile de 
a �  contaminate, precum furajele, așternu-
tul, să � e supuse procesării; toate materiale-
le de unică folosinţă care pot �  contaminate 
și, în special, cele utilizate pentru operaţiu-
nile de ucidere, să � e distruse;

- după uciderea porcilor, adăposturi-
le și vehiculele care au fost utilizate pentru 
transportul lor sau transportul carcaselor 
lor, precum și echipamentul, trebuie dezin-
fectate, iar așternutul pentru animale, gu-
noiul de grajd și purinul susceptibile de a �  
contaminate trebuie distruse;

C u m  s e  m a n i f e s t ă  p e s t a  p o r c i n ă  a f r i c a n ă ?
Porcii  își  pierd pofta de mâncare;
Au urechile și  coada lăsate în jos, 

pete roșiiîn jurul urechilorși ,  râtului ,  pe abdomen;
Stare generală proastă,  respirație îngreunată, 

cu febră puterncă;Lipsă poftă de mâncare
Evoluție mor tală în 2 până la 10 zile.
ATENȚIE!

Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze 
porcii de boală.

> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul 
nu mănâncă și stă mai mult culcat.

> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar 

în coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru fu-
rajare nu se adiministrează direct din câmp! Există pe-
ricolul contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.

> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci in-
fectaţi sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de 
porc contaminată/infectată.

> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse 
materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contamina-
tă, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.

> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde 
evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după 
luni de zile.

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

- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, car-
naţi și alte produse din carne de porc, care nu sunt mar-
cate și etichetate de către serviciile veterinare, conform 
prevederilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a 
răspândi boala în toată ţara.

- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient 
cu dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porci-

lor. Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimenta-
re, care conţin carne de porc.

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

Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?

- Ne asigurăm câ achiziţionăm furaje, așternut și porci 
din unităţi veri� cate

- Asiguraţi-vâ câ porcii dumneavoastră nu intră în 
contact cu porcii mistreţi

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

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

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

- Nu hrânim porcii cu furaje de origine necunoscuta
- Nu hrânim porcii cu resturi alimentare

CE SA FAC?
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă porcii au 

simptome
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă vedeţi un 

cadavru de mistreţ sau porc domestic
Nu deplasaţi animalele din gospodărie și tineţi-le închise

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

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

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

•Arderea miriștilor, stufului, tufă-
rișurilor sau vegetației ierboase este 
interzisă conform OUG nr. 195 din 
2005 privind protecția mediului, fără 
acceptul autorității competente pentru 
protecția mediului și informarea, în 

prealabil a serviciilor publice comuni-
tare pentru situații de urgență;

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

•Utilizarea focului deschis nu se ad-
mite la distanţe mai mici de 40 m faţă 
de locurile cu pericol de explozie: gaze 
și lichide combustibile, vapori in� ama-
bili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă 
de materiale sau substanţe combustibi-
le: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, 
bitum, ulei etc., fără a �  supravegheat și 
asigurat prin măsuri corespunzătoare ;

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

Încălcarea prevederilor sus menţio-
nate precum și nesesizarea acestor în-
călcări autorităților abilitate (poliţie, 
pompierii), atrage după sine răspunde-
rea contravenţională sau penală, după 
caz, în conformitate cu actele normati-
ve în vigoare.

SVSU Olari

Atenție la coșurile de fum 
și la arderea resturilor vegetale

Atenție 
la preocupările de toamnă!

Am intrat în anotimpul toamnei, 
când toți cetățenii comunei trebuie să 
ia în considerare câteva activități de se-
zon:

-curățenia șanțurilor-decolmatarea- 
trebuie să � e privită cu seriozitate de 
către � ecare locuitor al comunei, pen-
tru prevenirea posibilelor inundații

-atenție la veri� carea sobelor și a 
hornurilor, acțiune ce trebuie făcută 

de � ecare proprietar de casă( imobil) 
din comună, pentru că ne apropiem de 
sezoul rece și trebuie avut grijă pentru 
prevenirea incendiilor ce pot apărea 
din neglijența veri� cării sistemelor de 
încălzire pe care le folosește � ecare 
cetățean.

- curățenia de toamnă trebuie pri-
vită cu responsabilitate de către � eca-
re cetățean, ne a� ăm într-o perioadă 
a curățeniei și ridicării frunzelor și a 
crengilor din fața gospodăriilor etc.

Noi, la nivelul administrației locale ne 
implicăm activ în întreținerea domeniu-
lui public, lucru vizibil de către oricare 
cetățen de bună credință, dar asigurarea 
curățeniei în comună nu se poate face 
decât împreună, prin colaborarea dintre 
administrația locală și cetățeni.

Viceprimar Bora Mircea

Viceprimar
Bora Mircea

După cum bine se știe, oda-tă cu 
venirea toamnei se strâng resturile 
vegetale în gospodării și frunzele 
de nuc pe domeniul public. Obice-
iul încetățenit este ca frunzele de 
nuc și alte resturi vegetale adunate 
la stradă să � e aprinse și lăsate să 
fumege înecând în fum toată co-
muna. 

Tot un obicei al acestei perioa-
de este și apariția focurilor pe 
miriști.

Toate aceste activități trebuie 
privite cu seriozitate și responsa-
bitate, există o legislație clară în 
acest domeniu, care prevede reali-
zarea unor focuri doar în anumite 
condiții, după anumite aprobări 
prealabile și în cadrul unei supra-
vegheri autorizate.

Facem un apel la bun simt și res-
ponsabilitate din partea celor ce 
întreprind astfel de activități, care 
dacă nu sunt organizate conform 
normativelor legale în vigoare 
duc la aplicarea unor sancțiuni.

Primăria 
Comunei Olari

Sezonul 
fochiștilor 
de ocazie

NU UITAȚI ȘI NU NEGLIJAȚI:
ALEGERILE PREZIDENȚIALE

10 NOIEMBRIE-TURUL I, 
24 NOIEMBRIE- TURUL II

Votul înseamnă 
responsabilitate,  democrație,  l iber tate

Execiții de utilizare alarme publice
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
Pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

și asigurarea activității de înștiințare, aver-
tizare, prealarmare și alarmare în situații de 

protecție civilă NR.1259/2006

Art. 25, 
- (1) Semnalele de alarmare acus-

tice pa  populaţiei, instituţiilor pu-
blice si operatorilor economici 
sunt: alarmă aeriana, alarma la 
dezastre, prealarmă aeriana și  în-
cetarea alarmei.

 (2) Durata � ecărui semnal de 
alarmare este de doini minute 
pentru toate mijloacele de alar-
mare, cu excepţia sirenelor cu aer 
comprimat la care durata este de 
un minut.

a) Semnalul ALARMĂ AERIA-
NĂ se compune din 15 sunete a 4 
secunde � ecare, cu pauză de 4 se-
cunde între ele, Pentru sirenele cu 
aer comprimat semnalul se compu-
ne din 15 sunete a 2 secunde � eca-
re, cu pauză de 2 secunde între ele.

b) Semnalul ALARMĂ LA DEZ-
ASTRE se compune din 5 sunete a 
16 secunde � ecare, cu pauză de 10 
secunde între ele. Pentru sirene-
le cu aer comprimat semnalul se 
compune din 5 sunete a 8 secun-
de � ecare, cu pauză de 5 secunde 
între ele.

c) Semnalul PREALARMĂ AE-
RIANA” se compune din 3 sune-
te a 32 secunde � ecare, cu pauză 
de 12 secunde între ele. Pentru si-
renele cu aer comprimat semna-
lul se compune din 3 sunete a 16 
secunde � ecare, cu pauză de 6 se-
cunde între ele.

d) Semnalul ÎNCETAREA 
ALARMEI se compune dintr-un 
sunet continuu, de aceeași intensi-
tate, cu durata de 2 minute. Pentru 
sirenele cu aer comprimat sem-
nalul se compune dintr-un sunet 
continuu, de aceeași intensitate, 
cu durata de 1 minut.

SVSU Olari

Cu ocazia sărbătoarii 
Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 

din data de 26 octombrie, 
urăm tuturor celor care serbea-

ză cu această ocazie onomastica,
 La Mulți Ani, multă bucurie 

și fericire alături de cei dragi!
Primar, viceprimar 

Consiliul Local
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Având hramul „Cuvioasa Paraschi-
va”, Biserica Ortodoxă din Sintea Mică 
și-a cinstit această zi de mare sărbă-
toare într-un mod deosebit, printr-un 
moment de mare bucurie su� etească, 
credincioșii venind în număr mare la 
cinstita sărbătoare a bisericii.

Astfel, anul aceasta, preotul paroh, 
împreună cu comunitatea a� liată 
acestei dragi biserici a comunei, au 
adus cinstire bisericii printr-o săr-
bătoare a Hramului cum nu se poate 

mai bine gândită, evenimentul religi-
os având loc duminică 13 octombrie.
Ca în fi ecare an, de „Cuvioasa Pa-

raschiva” biserica din Sintea mică 
își serbează Hramul. Sărbătoarea, de 
mare însemnătate pentru comunitatea 
ortodoxă, a adus bucurie în inimile 
tuturor credincioșilor, preotul paroh  
ofi ciind slujba liturgică după toate ca-
noanele bisericești.

Hramul bisericii a reprezentat atât 
sărbătorirea „patroanei” lăcașului de 
cult cât și un moment de bucurie pen-
tru toți credincioșii bisericii, bucurie 
împărtășită anul acesta prin progra-
mul special pregătit pentru sărbătoa-
re.

A fost o atmosferă pătrunsă de har, o 
atmosferă a bucuriei, așa cum este și 
� resc într-o zi de asemenea însemnă-

tate pentru biserică.
Putem spune că anul acesta, Biseri-

ca Ortodoxă Sintea mică și-a celebrat 
Hramul într-un mod cum nu se putea 
mai frumos, arătând prin ceea ce a fost 
pregătit, că avem aici un preot paroh 
dedicat misiunii sale, un preot care, 
alături de comunitatea credincioșilor, 
reușește de � ecare dată să surprindă 
plăcut prin implicare, punând su� et 
în tot ceea ce face, astfel încât aduce 
mereu Biserica acolo unde-i este lo-

cul: în inimile tuturor celor care-i cal-
că pragul!

Totodată, cu acest prilej de sărbă-
toare, s-a pus piatra de temelie și s-a 
s� nțit locul unde va �  construită ca-
pela din Sintea Mică.

Nimic nu mă bucură mai mult decât 
să văd pace și înțelegere în comunita-
tea noastră locală, căci la acest eve-
niment al Bisericii Ortodoxe din Sin-
tea Mică asta s-a și văzut: credință, 
iubire, prietenie și bună înțelegere. 
Sunt bucuros că există continuitate 
la acest eveniment important al Bi-
sericii, � indcă an de an sărbătoarea 
Hramului Bisericii arată că avem 
la Sintea Mică o comunitatea unită, 
preotul  paroh reușind să orga-
nizeze această tradiție a sărbătorii 
impecabil, având sprijinul întregii 
comunități. Îi felicit atât pe dânsul 
cât și pe toți cei care-l sprijină, deoa-
rece o comunitate frumoasă este una 
unită!-ne-a declarat primarul Răuț 
Petru despre acest eveniment plin de 
semni� cație și binecuvântare.

Balul Strugurilor, o tradiție a comunei Olari
Un evenimet de marcă la care 

facem referire în acest prim 
număr al publicației locale este 
Balul Strugurilor, care a fost or-
ganizat la Olari.

Practic, putem vorbi de o săr-
bătoare autentică,  o tradiție ca-
re dăinuie și astăzi și care a fost 
organizată  după obiceiurile stră-
vechi, când pe străzi mergeau 
chemătorii care anunțau oamenii 
să vină și să se bucure împreună, 
de soseară a distracției! 

Așa a și fost la Olari, unde che-
mătorii, îmbrăcați în frumoasele 
costume populare,  s-au adunat 
pentru a merge prin localitate și 
a vesti sărbătoarea-„Balul Stru-
gurilor”!

Totul s-a petrecut după tradițe, 
cu eleganță și atitudine.

Chemarea la sărbătoare nu s-a făcut oricum, ci în alai, 
în port popular și în acompaniamentul muzicii formației! 

Au fost momente deosebite, când pe străzile din Olari și-
au făcut apariția copiii și tinerii îmbrăcați în tradiționalele 
costume populare. O imagine de neuitat, o imagine spe-
ci� că sărbătorii.

 A avut loc o adevărată paradă a porului popular, după 
dansul de deschidere din fața bisericii, toată lumea depla-
sându-se spre căminul cultural în frumosul port popular, 
prevestind astfel marea sărbătoare ce urma să aibă loc.

Căminul Cultural a fost 
împodobit festiv, cu strugurii 
atârnând pe tavan, exact așa 
cum șade bine acestui eveni-
ment tradițional. S-a dansat, s-a 
cântat, toată lumea s-a simțit 
bine. A fost o atmosferă de 
sărbătoare, � ind organizată și 
o tombolă la care a participat 

toată lumea prezentă.Totul s-a 
desfășurat într-o atmosferă a 
prieteniei, prin acest bal mar-
cându-se practic începutul to-
amnei și al recoltelor bogate.

Sperăm ca aceste momente 
să � e pe placul tuturor, ur-
mând a ne reântâlni la anul, la 
un alt „Bal al Strugurilor”

Hramul Bisericii Ortodoxe
 din Sintea Mică

Zi de bucurie pentru credincioși


