
    Cu înaltă consideraţiune, 
  Primar, 

Nicolae Liviu Dascălu

Avem nevoie să socializăm, dar avem nevoie să fim 
şi singuri, la fel cum avem nevoie de vară şi  iarnă,  de zi  
şi noapte, de sport şi  relaxare.

Nu cred că există ceva mai minunat ca o după-
amiază de vară calmă, fără vânt şi fără nori, când nu se 
clatină nici o frunză, iar lumina se filtrează prin crengi. 
Să stai culcat în iarbă, ascultând zumzetul insectelor 
care ciuruie liniştea, să priveşti bucăţile de cer ce se văd 
prin frunzişul unui copac, să simţi în nări mirosuri 
ameţitoare, să fericit şi nu ştii pentru ce! Nutresc 
speranţa că sufletele dumneavoastă găsesc liniştea şi 
fericirea în feriia verii şi gândurile dumneavoastră vă 
aduc aproape de oamenii dragi!

5/2018

pag.
12

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI LUNILE MAI, IUNIE, IULIE  2018 - pag. 2, 3, 4
ADORMIREA MAICII DOMNULUI -SFÂNTA MARIA MARE - pag. 13
SOCIETĂŢILE ŞI PERSOANELE FIZICE CARE AU SPONSORIZAT MANIFESTĂRILE PRILEJUITE
DE ZIUA COMUNEI MĂRĂCINENI - pag. 14
ORGANIZAREA SOCIALĂ A SATELOR CIUMEŞTI ŞI MĂRĂCINENI ÎN EVUL MEDIU - pag. 15

SPECTACOL DE EXCEPŢIE LA ZIUA 
COMUNEI MĂRĂCINENI

CONCURS DE PESCUIT SPORTIV 
“PEŞTISORUL DE AUR“

CENTRUL DE ZI 
«ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI 60 DE PITICI»

UNIVERSUL COPILĂRIEI

pag.
6

pag.
4



HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI 
LUNA MAI 2018

1. Hotărâre privind modificarea art.1din HCL               
nr.155/02.12.2015 referitor la iniţierea şi prelungirea 
valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei 
Mărăcineni, judeţul Argeş.  

2. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar 
Parohiilor din localitatile Mărăcineni  şi Ciumeşti (sat 
Argeşelu) ş i  Bisericii Penticostale din comuna 
Mărăcineni.

3. Hotărâre privind aprobarea contului anual de 
execuţie al bugetului general al comunei Mărăcineni, pe 
anul 2017.

4. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 
adiţional la contractul de prestări servicii referitor la: 
“Sistem monitorizare video pe raza comunei 
Mărăcineni”. 

5. Hotărâre privind aprobarea  ofertei revizuite, pentru 
realizarea obiectivului de investiţie: „Realizare canalizare 
pluvială, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.

6. Hotărâre privind Actualizarea Programului Anual de 
achiziţii publice pentru anul 2018, al comunei 
M r cineni ca urmare a necesit ii de noi investi ii i ă ă ăţ ţ ş
prest ri de servicii.ă

7. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli nr. 3/2018.

8. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
eliberarea Avizului, Programului  şi  a Autorizaţiei de 
Funcţionare pentru desfăşurarea activităţ i lor 
comerciale în comuna Mărăcineni, judeţul Argeş 
precum şi a Regulamentului privind publicitatea stradală 
în comuna Mărăcineni.

9. Hotărâre  privind actualizarea ştatului de funcţii şi 
organigramei. 

10.Hotărâre pr iv ind achiz i ţ ia  de serv ic i i  de 
reprezentare juridică în vederea apărării interesului 
comunei Mărăcineni, a Consiliului Local Mărăcineni şi a 
primarului comunei Mărăcineni în interes de serviciu, în 
faţă instanţelor de judecată în cazul litigiilor aflate sau 
care se vor afla pe rolul instanţelor, pentru anul 2018.

11 .Hotărâre privind desemnarea  persoanei 
responsabile cu completarea şi ţinerea la zi a Registrului 
datoriei publice  locale a  unităţii administrativ teritoriale 
şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale a unităţii 
administrativ teritoriale, comuna Mărăcineni, judeţul 
Argeş, pentru anul 2018. 

12. Hotărâre privind modificarea denumirii funcţiei, 
pentru dna Grigore Anca-Loredana (inspector superior 
în cadrul compartimentului impozite şi taxe) din 
inspector superior în consilier superior.

13. Hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico – 
economici la faza Proiect Tehnic - Caiete de Sarcini, 
Detalii de Execuţie şi DTAC, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie: „Extindere canalizare pluvială 
în zona blocuri, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, 
judeţul Argeş”.

14. Hotărâre privind aprobarea achiziţionarii de 
mater ia le  publ ic i tare  necesare  desfăşură r i i 
evenimentului “Sărbătoarea Cireşelor”- ZIUA COMUNEI  
MĂRĂCINENI, ediţia a VI-a – 09 iunie 2018”, de la un 
operator economic specializat in domneniu.

15. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini – 
„Servicii de catering, logistică şi personal necesar 
asigurării protocolului pentru aproximativ 300 invitaţi”, 
desfăşurare eveniment “Sărbătoarea Cireşelor”- ZIUA 
COMUNEI  MĂRĂCINENI ediţia a VI-a – 09 iunie 2018”, 
precum şi atribuirea unui contract de prestări servicii de 
catering, logistică şi personal necesar asigurării 
protocolului, unei firme specializate în domeniu.

16. Hotărâre privind aprobarea desfăşurării pe 
domeniul public al comunei Mărăcineni a concursului 
de pescuit sportiv ”Peştişorul de aur”care va avea loc în 
data de 02.06.2018 la  Heleşteul Greculescu.

17. Hotărâre privind  aprobarea  Statului de funcţii, a 
Devizului Financiar al cheltuielilor cu personalul care 
deserveşte activitatea serviciilor sociale aferente 
Centrului de zi „Alba ca Zăpada şi cei 60 de pitici” din 
comuna Mărăcineni,  judeţul Argeş ,  precum ş i 
cuantumul normei de hrană pentru anul 2018.

18. Hotărâre  privind  stabilirea cotei de carburanţi 
pentru vehiculele din dotarea Primăriei comunei 
Mărăcineni, judeţul Argeş.

19. Hotărâre privind desfăşurarea evenimentului 
socio-cultural artistic „Sărbătoarea cireşelor”- prilejuit 
de organizarea ZILEI COMUNEI MĂRĂCINENI ediţia a VI-
a, 537 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ, 
în data de 09 iunie 2018.

20. Hotărâre  privind rectificarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli Nr.4/2018.

21. Hotărâre  privind Actualizarea Programului Anual 
de achiziţii publice pentru anul 2018 al comunei 
Mărăcineni, ca urmare a necesităţii de noi investiţii şi 
prestări de servicii.
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CĂSĂTORII MAI 2018
NILĂ GEORGE-BOGDAN & UNGUREANU MARIA-NICOLETA

OK MERT & STOENESCU ELISABETA-MĂDĂLINA
VOICU ALEXANDRU-AURELIAN & NIŢĂ ELENA

ANA CONSTANTIN-COSMIN & BERCESCU ELENA-CORNELIA



pag.

  3

ediţia

V

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI 
LUNA INUNIE 2018

1. Hotărâre  privind propunerea financiară revizuită 

conform proiectului tehnic şi al listelor de cantităţi 

respectându-se preţurile unitare ofertate iniţial, în 

urma căruia se va emite actul adiţional nr.1 în vederea 

realizării execuţiei şi finalizării lucrărilor obiectivului 

de investiţie: ”Extindere reţea stradală în comuna 

Mărăcineni,  judeţul Argeş”.

2. Hotărâre privind aprobarea valorii lucrărilor-rest 

de executat, la 01.01.2018 şi prelungirea termenului 

de execuţie până la data de 30.09.2018, precum şi 

prelungirea duratei de valabilitate a contractului până 

la data de 01.06.2019, în urma căruia se va emite actul 

adiţional nr.4 privind realizarea obiectivului de 

investiţie: ”Înfiinţare dispensar uman în comuna 

Mărăcineni,  Argeş, sat Argeşelu”.

3 .  Hotărâre pr iv ind aprobarea programului 

achiziţiilor publice pentru proiectul: „Modernizare 

clădire în vederea creării unui aşezământ cultural, 

zona Lotaş, sat Argeşelu, comuna Mărăcineni, judeţul 

Argeş”. 

4. Hotărâre privind Actualizarea Programului Anual 

de achiziţii publice pentru anul 2018 al comunei 

Mărăcineni ca urmare a necesităţii de noi investiţii şi 

prestări de servicii.

5. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri 

şi cheltuieli nr. 5/2018.

6. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă.

7 . H o t ă r â re  p r i v i n d  a p ro b a re a   d e m a r ă r i i 

procedurilor de achiziţie în vederea atribuirii unor 

contracte de prestări servicii, unei firme specializate în 

domeniu, prin cumpărare directă online din catalogul 

de produse publicat în SEAP, privind realizarea 

proiectului  ”Modernizare clădire în vederea creării 

unui aşezământ cultural, zona Lotaş, sat Argeşelu, 

comuna Mărăcineni,  judeţul Argeş”.

8. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizaţi la faza Studiu de Fezabilitate, în 

vederea rea l izăr i i  ob iect ivu lu i de invest i ţ ie : 

“Modernizare reţea stradală şi amenajare scurgere 

ape pluviale privind străzile: Alunului, Florilor, Murului, 

Crizantemelor, Gârlei, Părului, Argeşelu, Castanului, 

Zmeurei, Lotaş i , Gări i ş i Gropeni din comuna 

Mărăcineni, judeţul Argeş”.

9. Hotărâre  privind aprobarea participării la cursuri 

de perfecţionare a consilierilor locali din cadrul 

Consiliului Local Mărăcineni - mandatul 2016-2020.

10. Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri 

de per fec ţ ionare a func ţ ionar i lor pub l i c i  ş i 

personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Mărăcineni, judeţul 

Argeş.

11. Hotărâre  privind aprobarea  admiterii recepţiei 

la terminarea lucrărilor şi includerea  în inventarul 

domeniu lu i publ ic a l  comunei Mărăc ineni a 

obiectivului de investiţie ”Modernizare şi eficientizare 

iluminat public, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.

12. Hotărâre referitor la diminuarea contractului nr. 

8386/22.07.2016, încheiat între comuna Mărăcineni 

şi S.C. General Trust Arges S.R.L., privind obiectivul de 

investiţie ”Realizare canalizare pluvială, comuna 

Mărăcineni, judeţul Argeş”.

13. Hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  

tehnico – economici  la faza PT, pentru realizarea 

obiect ivu lu i de invest i ţ ie :  „Reabi l i tare L iceu 

Tehnologic Mărăcineni, judetul Argeş”.

14. Hotărâre privind aprobarea  atribuirii unui 

contract având ca obiect servicii de proiectare 

(realizare D.A.L.I, PT+CS+DE+DTAC) şi asistenţă 

tehnică din partea proiectantului la obiectivul de 

investiţie: ”Reamenajare parcare auto zona blocuri, 

comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”, prin cumpărare 

directă online din catalogul de produse publicat în 

SEAP,  unui operator specializat în domeniu.

15. Hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  

tehnico – economici la faza PT, pentru lucrarea rămasă 

de executat, aferentă obiectivului de investiţie:                      

„Reamenajare urbană cart ier blocuri faza I I - 

peisagistică, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, 

judeţul Argeş”.

CĂSĂTORII IUNIE 2018
VASILE ŞTEFI & RADIAN MEDALIA

ONIŞOARĂ CONSTANTIN-DANIEL & 
LĂUTĂRESCU FLORINA-CRISTINA

DINICĂ MĂDĂLIN & DUMITRU CRISTINA-GEORGIANA



1. Hotărâre  privind prelungirea termenului de 

tragere (utilizare) a creditului acordat de către CEC 

BANK la contractul de credit nr. Rq15122676791243/ 

07.01.2016, în valoare de 5.000.000, până la data de 

31.12.2018, pentru realizarea obiectivelor de investiţii: 

“Realizare canalizare pluvială, comuna Mărăcineni, 

judeţul Argeş” şi “Reabilitare şi amenajare reţea 

stradală, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.

2. Hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor  tehnico 

– economici, la faza Proiect Tehnic - Caiete de Sarcini, 

Detali i de Execuţie şi DTAC pentru realizarea 

obiectivului de investiţie: „Reabilitare şcoală Argeşelu, 

comuna Mărăcineni, judeţul Argeş ”.

3. Hotărâre privind admiterea recepţiei la terminarea 

lucrării şi includerea în inventarul domeniului public a 

obiectivului de investiţie: ”Înfiinţare parcare stadion 

zona Gropeni, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.

4. Hotărâre  privind  atribuirea unui contract de 

execuţie de lucrări privind obiectivul de investiţie 

„Amenajare zona şcoală Argeşelu, comuna Mărăcineni, 

judeţul Argeş”, prin cumpărare directă din catalogul de 

produse SEAP, firmei S.C. FLORIMAR FOREST ACTIV S.R.L.

5. Hotărâre  privind  suplimentarea cantităţilor de 

lucrări, pentru contractul de lucrări privind obiectivul 

de investiţie ”Modernizare străzi secundare: Gropeni, 

Strada 9, Strada Cătinei şi reabilitare canal strada 

Piersicului, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.

6. Hotărâre  privind  rectificarea Bugetului de venituri 

şi cheltuieli nr.6/2018.
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI 
LUNA IULIE 2018

TRANSPORT MARFĂ BASCULABILĂ
   

TRANSPORT PIETRIŞ, NISIP, MOLUZ, 

CEREALE, GUNOI, LA ORICE ORĂ, 

PREŢ AVANTAJOS.

  RELAŢII LA NUMĂRUL DE TELEFON: 

0753 101 144.

ANUNŢ

S.C. GEORG FISCHER S.R.L., CU SEDIUL ÎN 
SAT GEAMĂNA , STR. DRUM 23, NR. 44, 

CONSTRUCŢIA C8, PARTER, BIROU NR. 1, 
COMUNA BRADU, JUDEŢUL ARGEŞ 

CAUTĂ PERSONAL ÎN VEDEREA ANGAJĂRII 
pentru următoarele posturi:

- debavuratori metale/şlefuitor metale    - 40 persoane;
- turnători metale                                       - 25 persoane;
- îngrijitori clădiri                                         - 5 persoane;
- sculer matriţeri                                         - 2 persoane.

Telefon: 0248/707002,
 Fax: 0248/707591.

ANUNŢ

ANUNŢ

CĂSĂTORII IULIE 2018
BRÎNZĂ RAUL-IONUŢ & POPESCU MIHAELA
SAVU CRISTIAN & BĂDESCU IRINA-LENUŢA

STANCIU MIHAI & ROMAN MARIA-LUMINIŢA
IANA CĂTĂLIN-MIHAI & NIŢĂ IONELA-ANI

BRICEAG ION-ROMEO & GEANTĂ CORINA-ELENA
BAHMĂTĂ CORNEL & TUFĂ ANA-MARIA

S.C. ASKOLL ROMÂNIA S.R.L. - companie 
multinaţională cu profil de activitate 
Fabricarea Motoarelor Electrice, 

ANGAJEAZĂ : 

- OPERATORI  PRODUCŢIE,
- ELECTRICIAN,
- LACĂTUŞ  MECANIC.

    CV-urile pot fi depuse la sediul firmei din 
comuna Mărăcineni, sat Argeşelu, nr. 537G 
(LA CABINA DE PAZĂ). 

Telefon: 0248 208 600,

 Fax: 0248 208 620.

ANUNŢ



 Sâmbătă, 02 iunie 2018, a avut loc cea de-a IV-a ediţie a 

concursului de pescuit sportiv . „Peştişorul de Aur“

Evenimentul s-a desfăşurat la Heleşteul Greculescu din 

comuna Mărăcineni, sat Argeşelu. Competiţia este o 

iniţiativă a domnului primar Nicolae Liviu Dascălu care, 

împreună cu angajaţii primăriei, au organizat în ultimii 

patru  ani această întrecere sportivă între cetăţenii din 

localitate, ca prilej de distracţie şi voie bună şi din dorinţa 

de a fi mai aproape de oamenii din comună. Iniţiativa a 

fost salutată de pescari, unii dintre ei profesionişti, alţii 

doar amatori, care la primele ore ale dimineţii s-au 

adunat pe baltă, şi-au pregătit undiţele şi au început 

concursul de pescuit.

  Peste 30 de pescari s-au întrecut, timp de câteva ore, să 

prindă cea mai mare cantitate de peşte. Au fost prezenţi 

şi membri ai aceleaşi familii (soţ şi soţie) care au devenit 

pentru câteva ore, adversari.

 

 La final, a fost cântărită cantitatea de peşte pe care a 
reuşit să o prindă fiecare concurent şi s-au stabilit 
câştigătorii. Peştele a fost eliberat din nou în baltă.  
Câştgătorii au fost premiaţi la Ziua Comunei Mărăcineni. 
Primele partu locuri au primit diplome, cupe,  iar ceilalţi 
participanţi au primit diplomă de participare şi câte un 
tricou din partea Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret 
Argeş. Au fost acordate trofee pentru cea mai mare 
captură şi cea mai mică captură.

  În total, anul acesta s-au prins peste 100 de kilograme 
de peşte.

CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI DE PESCUIT SPORTIV 
CUPA “PEŞTIŞORUL DE AUR “ - EDIŢIA IV-A 2018

BRICEAG DUMITRU                   LOCUL I

DINICĂ MĂDĂLIN                       LOCUL II

GUŞE IONUŢ                              LOCUL III

VOICESCU NICOLAE                  LOCUL IV

MARIN NICOLETA                      PREMIU SPECIAL

DINICĂ MĂDĂLIN                      CEA MAI MARE CAPTURĂ

GEANTĂ IONUŢ COSMIN          CEA MAI MICĂ CAPTURĂ

CRISTEA CONSTANTIN
BREBENE TOMA
VACIU MARIA

MANOLACHE ILIE
TREŢĂ ELENA                    

MAI 2018

STANCIU ION
FLOREA DENISSE-MARIETTE

CONSTANTIN ANA                    

IUNIE 2018
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CONCURS DE PESCUIT SPORTIV 
“PEŞTIŞORUL DE AUR“

CĂPĂŢÎNĂ MARIA
CHIŢĂ MARIA

ANA IOAN                    

IULIE 2018
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SPECTACOL DE EXCEPŢIE LA ZIUA COMUNEI MĂRĂCINENI

 Spectacol de excepţie sâmbătă, 9 iunie 2018, la Ziua 
Comunei Mărăcineni. Autorităţile locale au organizat 
întregul eveniment. Doiniţa şi Ionuţ Dolănescu, Taraful 
de la Clejani şi Lora sunt doar câţiva dintre artiştii care au 
urcat pe scenă şi au creat o atmosferă incredibilă.   

 Manifestările au început de la ora 12.00, atunci când 
domnul primarul Nicolae Liviu Dascălu alături de 
conducerea Consiliului Judeţean Argeş şi multe alte  
personalităţi din judeţ au aprins Flacăra Centenarului.  
Evenimentul a avut loc la monumentul istoric din 
localitate. Preoţii au ţinut o slujbă de pomenire pentru 
eroii din localitate care au pierit pe câmpul de luptă. Au 
fost prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, 
Dan Manu, vicepreşedinţii CJ, Ion Mînzână şi Simona 
Brătulescu, senatorul Şerban Valeca, liderul PSD Argeş, 
europarlamentarul Gabriela Zoană, primari din judeţ, 
dar şi din ţară. Nicolae Liviu Dascălu le-a înmânat 
oficialităţilor  câte o plachetă de excelenţă în semn de 
recunoaştere a spijinului şi colaborării reciproce. Au 
primit diplome şi urmaşii eroilor căzuţi pe câmpul de 
luptă în Primul Război Mondial. 

    

 

Evenimentele au continuat în zona Stadionului Gropeni, 
acolo unde primarul le-a pregătit tuturor localnicilor un 
spectacol extraordinar. Elevii au pregătit şi ei un 
spectacol în care şi-au arătat talentul. Edilul i-a premiat şi 
pe cei mai buni elevi la învăţătură dar şi pe cei care au 
reuşit  să obţ ină di fer i te premi i  naţ ionale ş i 
internaţionale. Atmosfera a fost apoi întreţinută de zeci 
de artişti. Au urcat pe scenă Ansamblul de Muzică şi 
Dans Popular "Ţărăncuţa" din Republica Moldova, 
Claudia Zanfir, Doiniţa şi Ionuţ Dolănescu, Taraful de la 
Clejani, Lora , alţi artişti locali şi naţionali. 
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Ca în fiecare an, primarul Nicolae Dascălu a pregătit 
pentru cetăţenii din comună şi o serie de surprize. 
Toţi cetăţenii au putut participa la tombola cu 
premii. Peste 100 de cadouri au fost pregătite de 
autorităţi. Extragerea a avut loc pe scenă, trebuind 
să fii din comună şi să fii prezent la eveniment, 
pentru a putea fi validat câştigător. Plasmă, frigider, 
maşină de spălat, cântare de bucătărie, aspiratoare, 
aparate de tuns, cuptoare cu microunde, acestea 

sunt doar câteva dintre premiile  pe care le-au putut 
câştiga cei care au fost prezenţi. Din cauza ploii, 
tombola a fost la un moment dat întreruptă,  
premiile reportându-se  pentru anul viitor. 

Întregul spectacol s-a încheiat cu un superb foc de 

artificii. Cerul a fost luminat minute în şir. Ca în 

fiecare an, spectacolul organizat de Ziua Comunei 

Mărăcineni este printre cele mai reprezentative 

evenimente de acest gen din ţară. 



PREVIZIUNI ASTROLOGICE AUGUST 2018
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   Nici în luna august nu avem parte de prea multă linişte dar, sub înţeleapta şi severa îndrumare a lui 
Saturn, avem toate şansele să transformăm turbulenţele într-o forţă constructivă. Trigonul Saturn-Uranus 
susţine inovaţia şi schimbarea, dar numai dacă ţinem seama de trecut şi de experienţa acumulată în timp. 
Stabilitatea şi progresul se combină constructiv, tradiţia şi inovaţia îşi dau mâna pentru a ne ajuta să 
schimbăm radical anumite sectoare de viaţă. 
    Alte evenimente astrale notabile ale lunii august 2018 sunt revenirea la mers direct a lui Mercur, la 19 
august, şi sfârşitul retrogradării lui Marte, la 27 august, ceea ce deblochează şi amplifică o serie de 
situaţii cu care ne necăjim de multă vreme fără să le putem rezolva.

   Cu Soarele în tranzit prin casa iubirii Berbecului până la 23 august, te bucuri de o lună pasională, 
poate chiar îndreptată spre excese senzuale, aşa că ar fi indicat să iei lucrurile mai domol. Trăieşte 
clipa, dar nu-ţi pierde capul! Aspectul armonios dintre Saturn şi Uranus, care activează casa carierei şi 
casa banilor Berbecului, încurajează schimbările bine gândite, cu efecte pe termen lung. Eastrolog.ro 
îţi recomandă să acţionezi cu răbdare şi să eviţi cheltuielile excesive pe distracţii sau pentru a 
impresiona o persoană care te interesează în mod special. Nu eşti încă în cea mai bună formă fizică şi 
psihică, dar eşti mai optimist şi mai orientat către viitor decât în luna precedentă. Caută să îţi 
organizezi mai bine timpul şi să eviţi deciziile impulsive, mai ales în plan financiar şi sentimental! 

   Luna august 2018 pare să fie mult mai favorabilă Taurilor care doresc să flirteze şi să se distreze fără 
să îşi asume obligaţii. Ai liber la visare, la îndrăgostire şi la petreceri. Dacă intri în categoria celor care 
caută ceva pe termen lung, nu acum e momentul. Din punct de vedere profesional, în august 2018 
poţi realiza multe dacă nu te cramponezi de trecut şi de metode rigide. Este vremea să te gândeşti la 
schimbări în viaţa profesională şi să te orientezi spre activităţi care să te reprezinte cu adevărat. Dar 
nu se recomandă să laşi baltă, brusc, tot ceea ce făceai până acum, fără să ai deja o perspectivă clară, 
un nou loc de muncă sau o afacere promiţătoare. Nu neglija viaţa privată! Eclipsa de Soare care are 
loc la 11 august în casa familiei şi a căminului te ajută să îţi redefineşti ideea de siguranţă şi de cămin.

  Venus intră la 7 august 2018 în casa iubirii Gemenilor, casă pe care o şi guvernează. Acest lucru îţi 
sporeşte capacitatea de seducţie, astfel încât poţi să te bucuri de o viaţă sentimentală activă şi 
armonioasă, mai cu seamă în prima decadă a lunii. În plan financiar premisele lunii august 2018 sunt 
bune, doar că rezultatele nu apar imediat. Se poate spune că sunt favorizate negocierile şi 
investiţiile, dar mai degrabă cele cu bătaie lungă. Este posibil ca anumite plăţi să întârzie sau să nu 
primeşti la timp banii pe care îi aştepţi din dividende sau dintr-o moştenire. Nu este cazul să îţi pierzi 
răbdarea sau să faci presiuni, ci să profiţi de răgaz pentru a-ţi face o strategie de economisire sau de 
investire a banilor. Ai multă grijă în ceea ce priveşte reputaţia şi intrigile de la locul de muncă! 

  Jupiter, aflat în casa iubirii Racului, îţi hrăneşte cele mai înalte idealuri romantice. Aspectul armonios 
pe care Marele Benefic îl face cu Neptun favorizează visarea, nevoia de a primi şi de a dărui iubire, 
nevoia de a fi într-o relaţie care să însemne cu adevărat ceva. Banii sunt un subiect arzător în august 
2018 şi îi pot pune pe Raci în situaţii tensionate sau conflictuale. Dar sunt chestiuni pe care nu le mai 
poţi evita. Pot apărea discuţii în contradictoriu şi nemulţumiri în ceea ce priveşte salariul sau anumite 
drepturi băneşti despre care eşti convins că ţi se cuvin. Este indicat să încerci să îţi păstrezi cumpătul 
şi să găseşti metode de relaxare. S-ar putea să constaţi că te învârţi în cerc şi că revii mereu la aceleaşi 
discuţii care te obosesc. Ai nevoie de fermitate pentru a regla conturile o dată şi bine. Nu-ţi pierde 
răbdarea şi nu dispera în ceea ce priveşte anumite chestiuni parteneriale!

   Cu Soarele în tranzit chiar în zodia Leului, până la 23 august 2018 eşti plin de elan. Tinzi să fii 
exagerat de expansiv şi preocupat doar de nevoile tale, aşa că ar fi bine să-i explici perechii tale că ai 
nevoie de mai mult spaţiu de mişcare, măcar pentru o vreme. Luna august este foarte bună pentru a 
tatona piaţa muncii, dacă doreşti să schimbi locul de muncă, dar s-ar putea să nu fie simplu. Trebuie 
să dovedeşti că eşti o persoană perseverentă, cu spirit de echipă şi rezistentă la efort. Eşti încrezător 
în forţele proprii şi dispus să te lupţi pentru ceea ce consideri că ţi se cuvine. Profită de energia 
astrală a lunii august pentru negocieri şi schimburi de idei, dar şi pentru a-ţi construi un plan de 
bătaie pe termen lung! 
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   Saturn mai retrogradează până la 6 septembrie 2018 în casa iubirii Fecioarei, aşa că este nevoie să 
te înarmezi cu răbdare dacă eşti în aşteptarea marii iubiri sau a rezolvării unei chestiuni amoroase. 
Luna august 2018 începe sub semnul unor frustrări profesionale care te fac mai arţăgos şi mai 
ofensiv decât ar trebui şi decât ar fi constructiv în relaţiile profesionale. La 7 august Venus, planeta 
care guvernează banii Fecioarelor, intră chiar în casa veniturilor câştigate prin muncă şi a resurselor 
personale în general. Până la 23 august ar fi bine să îţi faci un bilanţ interior, să cauţi să ajungi la pace 
cu tine însuţi şi să laşi în urmă frământările. Ar fi bine să îţi acorzi perioade mai îndelungi de solitudine 
pentru liniştirea fluxului mental şi pentru reconectarea cu sine. Nu te lăsa pradă furiilor de moment 
şi nu lua decizii radicale în ceea ce priveşte profesia sau banii!

   La 7 august 2018 Venus, planeta care guvernează zodia Balanţei, îşi începe tranzitul chiar în 
Balanţă, ceea ce reprezintă un plus pentru puterea ta de seducţie. În ciuda unor enervări şi tracasări 
amoroase sau a unor evenimente contradictorii în plan sentimental, reuşeşti să vezi partea plină a 
paharului, măcar pe termen scurt.  Din dorinţa de a-ţi consolida un viitor profesional şi financiar 
sigur, ai tendinţa să investeşti prea mult în anumite proiecte de grup sau în relaţia cu anumiţi 
prieteni. Eşti plin de energie şi de idei noi, creativ, optimist, dar s-ar putea să îţi lipsească o direcţie 
clară. Te entuziasmează multitudinea de posibilităţi, aşa că se recomandă mai multă răbdare şi mai 
puţină impulsivitate atunci când decizi ce proiecte merită atenţia ta imediată. Ai grijă la predispoziţia 
de a te exprima excesiv de dur!

   În plan relaţional, energiile astrale favorizează schimbările în bine, dialogurile constructive şi 
rezolvarea unor probleme mai vechi care îţi afectau viaţa de cuplu. La locul de muncă tinzi să te 
comporţi provocator şi nediplomat şi să conteşti autoritatea celorlalţi, mai ales în prima decadă a 
lunii august. Cum Marte, planeta care guvernează casa muncii Scorpionilor, este în mers aparent 
retrograd până la 27 august, nu prea ai cum să înregistrezi progrese notabile, mai ales dacă încerci să 
forţezi lucrurile. În prima decadă a lunii august 2018 eşti predispus la accidentări, mai ales dacă ai de 
lucru pe lângă casă, dacă renovezi sau dacă ai de manevrat aparate sau instalaţii electrice. Dacă ai de 
dat examene, tratează-le cu seriozitate şi învaţă sistematic, nu dezordonat! De asemenea, fii atent şi 
răbdător în relaţiile cu rudele!

    Luna august 2018 începe vijelios la capitolul amoros, cu discuţii în contradictoriu. În prima săptămână, 
relaţiile neoficializate sau aflate la începuturi pot fi bine zguduite de certuri sau de neînţelegeri legate de 
muncă ori de îndatoririle mărunte fiecare zi.  Din punct de vedere profesional şi financiar se anunţă 
schimbări în bine, deşi poate nu la viteza pe care ţi-ai dori-o şi nu cu uşurinţă. Saturn, situat în casa 
banilor Săgetătorului, şi Uranus, situat în casa muncii, conlucrează în august 2018 pentru ca tu să te 
bucuri de progres în plan profesional şi din punct de vedere financiar. Nu ţi-ar strica o schimbare de 
mentalitate în ceea ce priveşte posibilităţile de câştig, salariul sau modul în care te autoevaluezi. gitaţia 
mentală accentuată poate produce stres şi oboseală. Este recomandat sa îţi dozezi cu grijă efortul şi să-
ţi faci o listă de priorităţi, ca să nu-ţi iroseşti energia.

   Saturn, guvernatorul Capricornului, se găseşte încă în mers aparent retrograd, ceea ce ne spune că 
nu eşti în cea mai bună dispoziţie posibilă şi tinzi spre crize de autoritate care pot crea tensiuni în 
viaţa de cuplu. Dar avem şi veşti bune. Marte îşi continuă mersul aparent retrograd prin casa banilor 
Capricornului, prevestind încurcături financiare şi cheltuieli neaşteptate pentru casă şi familie. Prin 
urmare, ar fi bine să amâni orice fel de tranzacţii imobiliare. În plus, dacă aşteptai bani din partea 
familiei, este posibil să survină întârzieri neprevăzute. Starea ta fizică şi psihică se îmbunătăţeşte 
simţitor după 10 iulie 2018, când Jupiter, care guvernează una dintre casele sănătăţii Capricornului, 
îşi reia mersul direct. Tratează problemele de familie cu prudenţă şi diplomaţie, mai ales dacă există 
dispute legate de împărţeli şi moşteniri! 

   Până la 23 august 2018 Soarele traversează casa parteneriatelor Vărsătorului, pentru ca apoi să 
păşească în casa intimităţii şi a resurselor comune, aducând la lumină o serie de probleme mai vechi 
ce trebuie rediscutate şi rezolvate de comun acord.  upiter, Marele Benefic, tronează în casa carierei 
şi a reputaţiei sociale a Vărsătorului, dar în prima decadă a lunii august este în careu cu Soarele, apoi, 
până la finele lunii, în careu cu Mercur. Prin urmare, te avantajează proiectele de grup, colaborările şi 
cultivarea contactelor sociale dar, pe de altă parte, ai putea avea tendinţa să conteşti autoritatea sau 
opiniile celorlalţi. Pot apărea divergenţe legate de investiţii, de repartizarea unor beneficii, de 
utilizarea sau reinvestirea profitului. Frământările interioare intense creează o anumită irascibilitate, 
care se poate accentua în a doua jumătate a lunii şi riscă să îţi slăbească sistemul imunitar.

  Viaţa amoroasă este plină de evenimente, de surprize, dar şi de controverse şi discuţii în 
contradictoriu. Diferenţele de principii şi de convingeri dintre tine şi perechea ta sunt mai vizibile în 
august 2018 şi par să umbrească viitorul comun sau proiectele pe termen lung – dar această situaţie 
nu durează mult. Marte, planeta care îţi guvernează casa banilor munciţi, se găseşte în mers aparent 
retrograd până la 27 august, încurajând cumpătarea şi reorganizarea priorităţilor financiare. În prima 
decadă a lunii ai putea chiar să încerci o refinanţare, reeşalonarea unor datorii sau un împrumut. 
Climatul astral te susţine, te simţi optimist şi inspirat, creativ şi dornic să găseşti sensuri profunde în 
munca pe care o depui. Totuşi, din prea mult entuziasm, ai putea avea tendinţa să depui mai mult 
efort decât este necesar.  Fii foarte atent la bani şi la persoanele cu care doreşti să te asociezi! 



ANUNŢURI

» HIRU GRIGORE, auditor energetic autorizat 

elaborează  cu profesionalism şi la cele mai mici 

preţuri, certificate de performanţă energetică pentru 

case, apartamente şi clădiri. Relaţii la numerele de 

telefon: 0747 563 231 sau 0248 278 706.
» DERATIZARE, DEZINSECŢIE - telefon: 0744 860 702.
» 2 Vând casă cu suprafaţa utilă de 250 m  şi teren cu 

2suprafaţa de 2050 m , cu toate utilităţile în comuna 

Mărăcineni Dn 73, nr. 289 - telefon:  0724 881 727.
» Angajăm muncitori necalificaţi pentru confecţionarea 

tâmplăriei PVC (lângă hala ORION) - telefon: 0766 675 181.
» 2 Vând teren parcela III, suprafaţă 2430  m , teren 

arabil - telefon: 0753 355 998, 0745 921 559 - 

GHEORGHE NICULAE.
    Vând casă şi teren extravilan, comuna Mărăcineni, »

sat Argeşelu nr. 446 A - telefon: 0764 471 052 - Matei 

Cristian GHEORGHE.
  Vând casă Argeşelu - Mărăcineni nr. 103, compusă »

din 3 camere, bucătărie, baie, anexă cu 2 camere de 
2locuit, cu toate utilităţile. Teren, 1800 m ,  din care 

2
1000 m  livadă. Preţ: 75 000 euro sau schimb cu 

apartament două camere în Piteşti şi diferenţă. 

Informaţii la telefon: 0765 361 074, 0749 353 259.
» 2Vând teren intravilan cu suprafaţa de 10063 m , 

2asfalt în comuna Mărăcineni, cu deschiderea de 37 m  

la DN 73, în apropierea spălătoriei auto. Preţ 

negociabil. Telefon: 0745 777 000.
»

2
 Vând teren stradal DN73, cu suprafaţa de 7500 m , 

cu toate utilităţile - telefon:  0348 419 673.
» 2 Vând teren extravilan, 2500 m , zona balastieră, 

2preţ:  2 euro/m , negociabil - telefon: 0743 035 228.
»

2
 Vând teren extravilan cu suprafaţa de 2077 m , sat 

Argeşelu, comuna Mărăcineni - telefon: 0741 193 685,  

0725 945 974.
» 2 Vând teren extravilan cu suprafaţa de 4700 m , 

2zona balastieră Mărăcineni, preţ: 2 euro/m , 

negociabil. Posibilităţi extindere!-telefo: 0754 553 241.
»

2
 Vând teren cu suprafaţa de 15000 m , lângă Gara 

2 
Ciumeşti, preţ: 2 euro/m - telefon: 0753 741 924.
» PFA NANU DANIELA - evaluator proprietăţi 

imobiliare, atestat ANEVAR - efectuez servicii de 

e v a l u a r e  p e n t r u  p r o p r i e t ă ţ i  i m o b i l i a r e . 

Profesionalism, rapiditate, calmitate şi corectitudine! 

Preţuri avantajoase !  Telefon: 0742 141 931.

» 2 Vând teren cu suprafaţa de 5000 m , str. Paul Dicu în 

apropiere de complexul Slava, preţ negociabil. Relaţii 

la telefon: 0756 193 879.
» Vând teren extravilan în suprafaţă de 2000 m², 

comuna Mărăcineni- Gropeni (zona pepenieră). 

Telefon : 0773 818 696.
»    cu a 450 m²Vând teren  suprafaţ  de , situat în 

comuna Mărăcineni. Relaţii la n de telefon    umărul :

0738 266 781  .
» Vând casă, parter + etaj, situată în comuna 

Mărăcineni. Relaţii la n de telefon  0738 266 781   .umărul : 
»  la preţ de producător. Relaţii  Vând miere naturală

la numărul de telefon: 0770 229 491.
» Restaurantul “CASA PĂDURARU” angajează: 

BUCĂTAR, A JUTOR  DE  BUCĂTAR, BARMAN  şi  

OSPĂTAR. Mai  multe  detalii  la  numărul  de  telefon:  

0743  814  744.
   

 

  Or ic ine doreşte publ icarea unui  anunţ  pentru vânzarea/cumpărarea de case,  terenur i ,  auto, 

a g r i c o l e ,  p o a t e  s u n a  l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n  .0 2 4 8 . 2 7 8 . 8 9 3 . . . . . . . . . . . . . . .

     Anunţurile vor fi publicate gratuit în ziarul „UNIVERSUL LOCAL al comunei Mărăcineni“.
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SERVICII DE IGNIFUGARE PROFESIONALE   

   Pentru că ne dorim să răspundem cât mai multor nevoi 
ale clienţilor noştri, acoperim o gamă largă de servicii de 
ignifugare şi tratament lemn. Firma noastră de ignifugare 
este specializată în ignifugare şarpante. 

  Atunci când construieşti utilizând lemnul ca material de 
construcţie, există o serie de avantaje dar şi anumite 
probleme care pot apărea: risc de incendiu sau 
degradarea lemnului în timp ca urmare a acţiunii unor 
anumiţi dăunători. Procesul de ignifugare şarpante este 
una dintre măsurile de protecţie ce pot fi luate pentru a 
preveni evenimentele nefericite menţionate anterior.

    Silvora Tera este o firmă de ignifugare formată din  
personal calificat, atestat, instruit şi autorizat de IGSU. 
Aveţi încredere în profesioniştii noştri, vă garantăm 
efectuarea lucrărilor conform instrucţiunilor de utilizare a 
producătorului. Respectăm cu stricteţe normele în vigoare 
pentru a oferi servicii de ignifugare de cea mai bună 
calitate.  

     Procedura de ignifugare şarpante combate: 

1. Cariile de lemn şi alte microorganisme,
2. Fungii (ciupercile), 
3. Incendiile.

Piteşti, str. Gh. DOJA nr. 26 - jud. ARGEŞ

Telefon: 0726 015 696, E-mail: consultantarapida@yahoo.com

http://www.servicii-ignifugare.ro/tratament-lemn/
http://www.servicii-ignifugare.ro


Editura   oferă servicii de NEW IDEA
tipărire cărţi, broşuri, pliante

la cele mai avantajoase preţuri indiferent de tiraj!

Tel.: 0785 717 055    

www.new-idea.ro

PROIECTARE   civilă, industrială şi edilitară.

Arhitectură, rezistenţă şi instalaţii 

la cele mai avantajoase preţuri!

Tel.: 0726 015 696    

www.proiectcasemoderne.ro
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Aveţi o întrebare (legată de administraţia locală)?
Aveţi o propunere în legătură cu direcţiile de 

dezvoltare ale comunei?

Aveţi o reclamaţie?

Compartimentul de specialitate al Primăriei comunei 
Mărăcineni va răspunde la întrebările dumneavoastră 

(în limita posibilităţilor legale)!

Aşteptăm sugestiile şi reclamaţiile dumneavoastră la 
adresa de e-mail: 

universullocalmaracineni@yahoo.com

sau la cutia special amenajată în incinta Primăriei.

Rubrica de sugestii şi reclamaţii pentru 
toţi cetăţenii comunei MĂRĂCINENI

„CETĂŢENII ÎNTREABĂ -
PRIMARUL RĂSPUNDE!“ 

              Pentru informaţii suplimentare

              www.comunamaracineni.ro

accesaţi site-ul oficial al Primăriei Mărăcineni:

privind activităţile desfăşurate pe raza localităţii

ANUNŢURI

ANUNŢ

  ÎNCEPÂND CU DATA DE 15 APRILIE  
2 0 1 8 ,  C A B I N E T U L   M E D I C A L 
VETERINAR  CU SEDIUL ÎN CLĂDIREA 
DIN SPATELE PRIMĂRIEI  COMUNEI 
MĂRĂCINENI VA FI  CONDUS DE 
DOAMNA  DOCTOR . MANOLE  LUCIA           
 ORICE SOLICITARE SE VA FACE LA 

NUMĂRUL DE TELEFON: 0744 352 117.  

ANUNŢ 

CETĂŢENII CARE NU ŞI-AU PLĂTIT TAXELE ŞI 
IMPOZITELE LOCALE AFERENTE ANULUI 2017, 
SUNT  RUGAŢI SĂ VINĂ LA CASIERIA PRIMĂRIEI 
MĂRĂCINENI  PENTRU A LE ACHITA!

PROGRAM CASIERIE
00 30LUNI: 8 -16

00 00
MARŢI: 8 -18  

00 30
MIERCURI: 8 -16  

00 00
JOI: 8 -18  

00 00
VINERI: 8 -14   

ANUNŢ
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CENTRUL DE ZI «ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI 60 DE PITICI»
UNIVERSUL COPILĂRIEI

 Ziua Copilului, numită şi Ziua 

Internaţională a Copilului, este în 

multe ţări o sărbătoare pentru copii; 

1 iunie - Ziua Copilului reprezintă ziua 

în care toţi copiii trebuie să se simtă 

bine, să primească cadouri, să se 

distreze împreună. În această zi, 

fiecare dintre noi îşi aminteşte de 

momentele frumoase ale copilăriei, 

întorcându-se cu gândul în trecut sau 

retrăind-o prin ochii oricărui copil.

 

De 1 Iunie, copiii din Centrul „Albă 

ca zăpada și cei 60 de pitici ” au avut 

parte de o zi cu adevărat specială, în 

care inocența, bucuria și distracția s-

au împletit armonios. Ore bune, 

surprizele minunate pregătite de 

cadrele didactice s-au ținut lanț și    

i-au condus pe micuți într-o lume 

minunată, plină de culoare și voie 

bună, așadar curtea Centrului s-a 

transformat într-un veritabil tărâm 

al distracției.

 

 Piticii s-au simțit alintați, răsfățați, 

cu adevărat sărbătoriți de ziua lor: 

au cântat, au dansat, s-au jucat  

alături de îndrăgitele personaje 

Mickey şi Minnie Mouse, care le-au 

transformat această zi într-una de 

neuitat, plină de zâmbete şi emoție 

şi bineînţeles au avut parte de 

surpriza dulce - tortul mult așteptat.

 Mulțumim domnului  pr imar   

Nicolae Liviu Dascălu, domnului 

Bănuță Cătălin, doamnei Piscanu 

Angela - şeful centrului și domnului 

viceprimar Ardei Nicolae pentru 

tort, șampanie, Mickey și Minnie

Mouse  pentru implicare, susținere 

și participare!

 C u  o c a z i a  ” Z i l e i  C o m u n e i 

Mărăcineni”, preșcolarii Centrului au 

participat la ”Sărbătoarea Cireșelor”, 

ediția a VI-a. Devenit deja o tradiție, 

evenimentul a atras sute de localnici 

dornici de distracție și voie bună. 

  Cei care au dat tonul distracției au 

fost chiar micuții din Centru, care, cu 

inocența specifică vârstei, au urcat 

pe scenă rând pe rând și au 

prezentat dansuri moderne și un 

dans țigănesc, fiind îndrumați și 

î n s o ț i ț i  d e  c ă t r e  d o a m n e l e

educatoare: Conea Elena, Manea 

Petruța, Fulger Daniela, Ungureanu 

Adina, Zanfir Ionica și Iosifaru 

Simona. Micuţii s-au descurcat 

extraordinar, iar eforturile lor au fost 

răsplătite cu aplauze generoase din 

partea publicului spectator. 

“Păstrează mereu copilăria în suflet şi viaţa ta va fi mult mai frumoasă!”



SOCIETATE COMERCIALĂ CU SEDIUL ÎN 
PITEŞTI ANGAJEAZĂ CU CARTE DE MUNCĂ 

PENTRU URMĂTOARELE POSTURI:

- Lăcătuş mecanic - 5- posturi;

- Electrician intretinere -1- post;

- Muncitor intretinere -2- posturi;

- Maistru mecanic –intretinere -2- posturi;

- Inginer mecanic – 2 – posturi.

      Se oferă salariu atractiv.

   Experienţă în domeniul staţie sortare, balastieră, staţie 

concasare (nu este o condiţie obligatorie).

    Telefon contact:  0744.301.070

    Se pot trimite CV-uri la: .     tcm.filer@gmail.com

ANUNŢ
S.C.  DELTA ROM TECHNOLOGIES S.R.L.,  

cu sediul în comuna Mărăcineni, sat 
Argeşelu, judeţul Argeş, angajează:

- reglor maşini de producţie,

- controloare calitate,

- frezor maşini clasice.

Relaţii la numărul de telefon:

0248/206 100.

ANUNŢ
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ADORMIREA MAICII DOMNULUI
SFÂNTA MARIA MARE

    

 Biserica   Ortodoxă   prăznuieşte   Adormirea   

Maicii   Domnului în fiecare  an  pe  data de 15 

august.  De  asemenea, Biserica Catolică  

cinsteşte  această sărbătoare în aceeaşi zi.

 Nu există foarte multe date despre această 

sărbătoare în Sfintele Evanghelii, ci doar în 

tradiţia Bisericii. Acest eveniment este tratat în 

scrierile unor părinţi orientali: Andrei Criteanul, 

Gherman al Constantinopolului, Sfântul Ioan 

Damaschin şi Patriarhul Modest al Ierusalimului.  

În momentul în care Hristos Dumnezeu a decis 

să o aducă pe Maica Sfântă alături  de El, l-a trimis 

pe Arhanghelul Gavril, cu trei zile înainte ca 

fecioara să moară, să îi transmită spusele lui 

Hristos: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a 

muta pe Maica Mea la Mine. Nu te teme de 

aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de 

vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare”. La auzul 

acestora, Fecioara Maria, cuprinsă de dor, s-a 

bucurat de faptul că îşi va revedea Fiul şi a decis 

să meargă la Muntele Măslinilor pentru a se 

ruga. În drumul ei spre locaşul de rugăciune, 

Sfânta Fecioară Maria vede cum pomii de pe 

munte se apleacă.

  După rugăciune decide să se întoarcă acasă, iar 

de îndată ce păşeşte în casă, toate încăperile 

încep să se cutremure. Decide să aprindă multe 

lumânări şi îi mulţumeşte lui Dumnezeu, după 

care îşi cheamă rudele şi vecinii să o ajute la 

grijitul casei şi toate cele necesare pentru 

îngroparea ei. Le spune tuturor ceea ce îngerul   

i-a transmis şi le arată tuturor darul care i-a fost 

oferit: o stâlpare de finic.

 Odată cu ridicarea Fecioarei Maria la ceruri, 

Apostolii îi ajutară pe credincioşi cu aşezarea 

trupului care a dat viaţă Mântuitorului nostru în 

satul Ghetsimani.
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ORGANIZAREA SOCIALĂ A SATELOR CIUMEŞTI ŞI 
MĂRĂCINENI ÎN EVUL MEDIU. 

POPULAŢIA ŞI EVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ
 

 Ca pretutindeni în lumea românească medievală, 
populaţia celor două sate era alcătuită din categorii de 
oameni liberi şi din locuitori dependenţi de domnitori, 
boieri ori mănăstire, această categorisire din punct de 
vedere social fiind determinată de forma de 
proprietate asupra mijloacelor de producţie.

  Satul Ciumeşti a fost considerat moşnenesc, 
locuitorii săi fiind stăpâni pe gospodăriile şi locurile de 
lângă casă, dar stăpânind în comun terenurile 
agricole, păşunile, pădurile şi morile din hotarul 
satului.

  Cu timpul însă, obştea sătească a intrat într-un 
proces de destrămare, acumularea sau, deopotrivă 
pierderea de proprietăţi făcând ca unii moşneni să 
treacă în categoria boierilor, iar alţii să devină 
dependenţi de cei înstăriţi. 

   În 1774 constatăm însă, că, în structura satului, nu 
este menţionată categoria de oameni „birnici”, fapt ce 
înscrie satul Ciumeşti printre puţinele de pe cuprinsul 
plăşii Râul Doamnei din acest punct de vedere.

 Alături de un număr considerabil de scutelnici, de 
slujitori, preoţi şi mazili, în sat au fost catagrafiate 
familii (în document, liude) de ţigani mazileşti şi de 
„rudari domneşti”.

  La finele Evului mediu şi în primele decenii ale epocii 
moderne, în 1838, structura socială a satului era 
formată din moşneni stăpâni pe proprietăţile lor, 
moşneni clăcaşi, birnici clăcaşi şi ţigani, ultimii 
aparţinând banului Brâncoveanu şi unor moşneni. În 
acel an în sat erau 99 capi de familie şi 440 de locuitori. 

 În Mărăcineni locuitorii s-au aflat în stare de 
dependenţă faţă de stăpânii satului, ce s-au succedat 
pe parcursul a mai multor secole, până în vremea 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

  Elocvente în acest sens sunt două documente, unul 
din 13 aprilie 1619 prin care se întărea de către 
domnitor stăpânirea Mănăstirii Vieroş asupra satului 
Mărăcineni „… tot, cu tot hotarul şi cu toţi vecinii…”, 

1
adică locuitorii , iar al doilea, datat 25 aprilie 1634, prin 
care se întărea aceleiaşi mănăstiri posesia a „trei 
rumâni din Mărăcineni”,  în urma unei judecăţi.

  Cei trei săteni, numiţi „Stan Lungul, feciorul Costii, 
Ion, feciorul lui Mihăilă şi Vasilie”, au dorit să-şi câştige 
libertatea, reclamând domnitorului Matei Basarab că 
ei nu au fost „rumânii mănăstirii de moşie”, dar au 

2
refuzat să facă jurământ în acest sens .  

  Locuitorii satului şi-au câştigat libertatea personală 
în anul 1746, prin actul de desfiinţare a „rumâniei” dat 
de domnitorul Constantin Mavrocordat, dar pentru 
loturile de pământ de care aveau nevoie trebuiau să 
se „învoiască” prin clacă, cu stăpânul moşiei.

  În afară de sătenii de obârşie, în Mărăcineni locuiau şi 
persoane stabilite aici prin căsătorie, prin cumpărare 
ori moştenire de terenuri, aşa cum a fost cazul 
boierului Nedelco, postelnic, în anul 1619, a cărui 

3
soţie era nepoata marelui vornic Ioan Norocea din Piteşti . 

    În anul 1838 satul era locuit de 33 familii de clăcaşi 
români şi trei de robi ai mănăstirilor Vieroşi şi Cozia, în total 
155 de locuitori. Până prin secolele XV-XVI, în comunităţile 
româneşti nu s-au făcut recensăminte în scopuri 
demografice şi nu se înregistrau evenimentele de stare 
civilă şi echivalentele lor ecleziastice (botezuri, cununii şi 
înmormântări). 

 În lipsa informaţiilor, credem că, în general, evoluţia 
demografică a celor două sate a cunoscut un ritm lent, 
specific perioadei medievale, menţinându-se, cu unele 
fluctuaţii, la nivelul unei comunităţi de 15-25 case pentru 
satul Mărăcineni şi de un număr dublu pentru Ciumeşti, 
ceea ce ar fi însemnat circa 100 locuitori în primul caz şi 
aproximativ 200 în al doilea.

  Proprietatea. Satul Ciumeşti făcând parte din categoria 
satelor libere, proprietatea cunoaşte forme clasice. 
Comunitatea satului a trăit, iniţial, în devălmăşie, în cadrul 
obştii, stăpânind în comun terenurile, pădurile, izlazurile şi 
apele aflate în cuprinsul hotarului satului.

 Datorită dezvoltării forţelor de producţie şi implicit a 
relaţiilor în ansamblul lor, indiviziunea a încetat, treptat, 
chiar în interiorul unei familii, fiecare dintre membrii 
acesteia devenind stăpân pe un anumit lot. Nedorindu-se 
înstrăinarea averii în afara familiei, toţi membrii în linie 
bărbătească, până la cele mai îndepărtate grade de 
rudenie, aveau dreptul la moştenire. Conform unei tradiţii 
vechi, fetele puteau pretinde doar o zestre, iar în cazul în 
care nu aveau fraţi beneficiau de succesiune, fiind înfiate 
sau adoptate ca feciori.

 Modul acesta tradiţional de transmitere ereditară a 
dreptului de proprietate din tată în fiu, în nepot şi 
strănepot, a dat termenului de „moş” un înţeles de unitate 
de măsură fictivă, care reprezenta porţiunea de teren 
cuvenită celei dintâi persoane din care se trage satul 

4
întreg, atunci când s-a întemeiat . 

   Procesul de dezmembrare a obştii săteşti, ce a avut drept 
consecinţă diferenţierea după avere a locuitorilor, s-a 
desfăşurat într-un ritm mai lent, judeţul Muscel fiind 
printre puţinele în care, spre mijlocul secolului al XIX-lea, 
mai găsim moşneni.

    Astfel, la 1838, în satul Ciumeşti suprafaţa terenurilor 
aflate în posesia unei familii de moşneni nu diferea mult de 
cea aflată în folosinţa clăcaşului, ajungând, pentru primul 
caz, cu o singură excepţie, până la 8 pogoane, în timp ce un 
clăcaş cu patru vite de muncă putea avea până la 7 
pogoane.

  Familiile de boieri, cu excepţia lui Istrate Micescu pitar, 
care poseda 98 pogoane arate şi cu fâneaţă, deţineau între 
5 şi 18 pogoane terenuri arabile.

1Idem, vol. III (1616-1620), p. 339-340.
2 ***, Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, vol. IV, 

Bucureşti, 1981, p. 135; D.R.H., B. Ţara Românească, vol. 24, p. 325.
  3 D.I.R., B., vol. III, p. 413-414.
 4 Constantin Corbu, Rolul ţărănimii în Istoria României, secolul XIV, Editura Ştiinţifică 

şi Enciclopedică, 1982, p. 17-30. 



    Un sincer  şi multă sănătate tuturor locuitorilor din “La mulţi ani!"

comuna Mărăcineni care îşi sărbătoresc ziua de naştere în această 

lună!
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Viceprimar,
Nicolae ARDEI

S.C. Mechrom Industry S.R.L.
     În data de 4 iulie s-a stins din viaţă  domnul Danilo Callegari.
  Conducerea societăţii Mechrom Industry S.R.L. (Societate din Grupul Campagnolo din 

Vicenza, Italia), toţi colegii şi colaboratorii se strâng, plini de afecţiune şi imensă tristeţe, în 

jurul  familiei comemorându-l pe Danilo ca fiind una din coloanele de susţinere ale societăţii.

    De mai bine de 10 ani era legat de zona Mărăcineni (Piteşti, judeţul Argeş), devenind astfel 

un adevărat punct de forţă în România pentru Grupul Campagnolo.

   În acest moment putem să spunem un singur lucru …….”Mulţumim, Danilo! Chiar dacă 

această etapă pentru tine s-a terminat, pentru Mechrom vei fi întotdeauna marele alpinist în 

continuă  urcare şi mişcare…. pe drumul vieţii!”

Rămas bun, Danilo!
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