
    Cu înaltă consideraţiune, 
  Primar, 

Nicolae Liviu Dascălu

Miresme de pământ reavăn, de flori proaspete ca şi 
primele raze de soare, surâsul cald al naturii aşternut peste 
sufletele pline de sensibilitate şi dragoste ale domnelor şi 
domnişoarelor - s-a grăbit primăvara cu spectacolul ei 
interminabil!

Şi, odată cu ea, sufletele noastre domoale tresar şi vă 
mulţumesc pentru că sunteţi cele care înseninează zilele 
noastre, pentru că sunteţi cele care suflaţi dragoste peste 
orice faceţi, pentru că sunteţi cele care, numai când priviţi 
către copiii voştri, daţi lumii mai multă frumuseţe, pentru că 
sunteţi cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice 
problemă şi orice nevoie a celor dragi, pentru că  o luaţi de 
la capăt în fiecare zi, mai puternice şi mai hotărâte, pentru 
că sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte şi cum se 
primeşte ea . LA MULŢI ANI, de MĂRŢIŞOR şi 8 MARTIE!
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI
LUNILE NOIEMBRIE ŞI DECEMBRIE 2018

  1. 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.

  2. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
la faza Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi Documentaţie 
Tehnică pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru 
obiectivul de investiţie „Reabilitare prin asfaltare strada 
Industriei , comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.

 3. Hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere între comuna Mărăcineni  şi alte unităţi administrativ-
teritoriale.

  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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
la faza de Proiect Tehnic şi atribuirea unui contract pentru 
execuţia lucrărilor, în vederea realizării obiectivului de investiţie 
„Extindere canalizare pluvială, zona blocuri, sat Mărăcineni, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”, prin cumpărare directă din 
catalogul SEAP.

  6. Hotărâre  privind achiziţionarea produselor/ornamentelor, 
a diverselor articole decorative specifice sărbătorilor de iarna,  
prin cumpărare  din catalogul de produse  SEAP/SICAP.

 7. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui contract de 
prestări servicii-dirigenţie de şantier, firmei S.C. CRUSHERS 
GROUP S.R.L., prin cumpărare directă din catalogul de produse 
SEAP, pentru realizarea obiectivului de investiţie: „Extindere 
canalizare pluvială în zona Blocuri, sat Mărăcineni, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş”.

  8. Hotărâre privind demararea procedurii de atribuire a unui 
contract de servicii de dirigenţie/supraveghere a  lucrărilor 
privind execuţia obiectivului de investiţie „Reabilitare prin 
asfaltare strada Industriei, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”, 
prin cumpărare directă din catalogul SEAP/SICAP.

 9. Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2019.

 10. Hotărâre privind admiterea recepţiei la terminarea 
lucrărilor, aprobarea devizului general actualizat şi includerea în 
inventarul domeniului public a obiectivului de investiţie 
”Modernizare străzi secundare Gropeni, Strada 9, Strada Cătinei 
şi reabilitare canal Strada Piersicului, comuna Mărăcineni, 
judeţul Argeş”.

  11. Hotărâre privind demararea procedurii de atribuire a unui 
contract pentru execuţia lucrărilor privind obiectivul de investiţie 
„Reabilitare prin asfaltare strada Industriei, comuna Mărăcineni, 
judeţul Argeş”, prin cumpărare directă din catalogul SEAP/SICAP.

 12. Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al 
Planului Urbanistic General al comunei Mărăcineni, judeţul 
Argeş, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic 
General, dar nu mai tarziu de  data de 31  decembrie 2023, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2018 
pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene.

 13. Hotărâre privind suplimentarea cantităţilor de lucrări, 
pentru contractul de lucrări nr. 6105/2107/15/06/2018 -
”Modernizare prin asfaltare strada Măceşului, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş”.

  14. 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.

 15. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui contract de 
prestări servicii pirotehnice cu firma S.C. EXPERT PIROTEHNIC 
S.R.L. prin cumpărare directă din catalogul de produse SEAP.

 16. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli   nr. 13/2018. 

 17. Hotărâre privind finanţarea cheltuielilor ocazionate de 
sărbătorirea ''Pomului de Crăciun'' - 2018.

  18. Hotărâre privind avizarea documentaţiei  Plan Urbanistic 
Zonal (PUZ) în vederea realizării obiectivului “Hală producţie 
mase plastice din comuna Mărăcineni, sat Argeşelu, nr. 90”, 
beneficiar: S.C. NOVARES AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L..

  19. Hotărâre privind acordarea de burse sociale în anul şcolar 
2017-2018, precum şi în anul şcolar 2018 - 2019, pentru elevii 
Liceului Tehnologic  nr.1  Mărăcineni.

  20. Hotărâre privind modificarea Statului de funcţii  al Centrului 
de copii  Albă ca Zăpada şi cei 60 de pitici, din comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş, începând cu data de 01.12.2018.

  21. Hotărâre privind privind Actualizarea Programului Anual de 
achiziţii publice pentru anul 2018 al comunei Mărăcineni ca 
urmare a necesităţii de noi investiţii şi prestări de servicii.

  22. Hotărâre privind Aprobarea Programului Anual de achiziţii 
publice pentru anul 2019  al comunei Mărăcineni. 

 23. Hotărâre privind prelungirea termenului de tragere 
(utilizare) a creditului acordat de catre CEC BANK la contractul de 
credit nr. RQ15122676791243/07.01.2016 în valoare de 
5.000.000, până la data de 31.12.2019, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie: “Reabilitare şi amenajare reţea 
stradală, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.

  24. Hotărâre privind atribuirea unui contract, având ca obiect 
servicii elaborare PT+CS+DE+DTAC (tema de proiectare, 
documentaţii tehnice, servicii obţinere avize-acorduri) şi 
asistenţă tehnică din partea proiectantului privind investiţia: 
”Înfiinţare parc joacă Halta Gropeni în sat Mărăcineni, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş”, prin cumpărare directă online din 
catalogul de servicii publicat în SEAP, unui operator  economic 
specializat în domeniu.

 25. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui contract de 
servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice, pentru 
execuţia lucrărilor privind obiectivul de investiţie: „Reabilitare 
şcoala Argeşelu, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”, prin 
cumpărare directă din catalogul SEAP/SICAP.

  26. Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziţii 
publice a comunei Mărăcineni, judeţul Argeş, pentru anul 2019.

 27. Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2019.

  28. Hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice 
facturată populaţiei.

 29. Hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2021, a Planului Local 
de acţiune în domeniul serviciilor sociale, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă 
socială organizat la nivelul comunei Mărăcineni, judeţul Argeş, 
precum şi Procedura de identificare a situaţiilor de risc de 
separare a copiilor de părinţi şi a monitorizării situaţiei familiilor 
cu copii în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi la nivelul 
comunei Mărăcineni, judeţul Argeş.
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CENTRUL DE ZI «ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI 60 DE PITICI»
UNIVERSUL COPILĂRIEI

 Luna Decembrie a debutat în spirit de sărbătoare, cu 

cadourile primite de preşcolarii din Centrul nostru de la 

spiriduşii Centrului De Excelenţă ”Sfânta Muceniţă 

Filoteea”. Mulţumim încă o dată pentru cadourile şi 

momentele petrecute împreună!

 Echipa de voluntari de la Crucea Roşie, însoţită de 

domnul primar Nicolae Liviu Dascălu, au sosit la Centru 

cu multe cadouri dulci. Copiii s-au bucurat enorm de 

prezenţa lor şi de dulciurile primite.

 Magia sărbătorilor de iarnă a continuat cu împodobirea 

bradului, prilej de veselie pentru copiii noştri. Centrul de 

copii a fost împodobit cu îngeraşi, globuleţe, ghirlande, 

beteală, clopoţei, brăduţi, crăciuniţe şi luminiţe în 

aşteptarea lui Moş Crăciun. 

  Cu bucurie, copiii au cântat cântece de iarnă, au recitat 

poezii, au repetat ”Sorcova”, ”Pluguşorul”, ”Steaua”, 

dorind să ducă mai departe tradiţiile străbune.

  Alături de educatoarele lor, Fulger Iulia Daniela, Manea 

Petruţa, Zanfir Ionica Mihaela, Iosifaru Simona Maria, 

Conea Elena şi Ungureanu Adina, copiii au confecţionat 

sorcove şi stele de Crăciun, fiind încântaţi de obiectele 

realizate cu migală şi îndemânare.

 Grupele de copii: ”Îngeraşii”, ”Ştrumfii” şi ”Voiniceii”, au

repetat sârguincios programul pentru serbarea de 

Crăciun.

 Îngeraşii Grupei Mici au pregătit un minunat program 

artistic intitulat ”Serbarea Fulgilor de Nea!”. Părinţii, 

copiii, bunicii şi educatorii îşi vor aminti cu mari emoţii 

prima serbare.

 Ştrumfii Grupei Mijlocii au pregătit serbarea cu titlul 

”Am plecat să colindăm”. Îmbrăcaţi în costume populare, 

au colindat, au recitat, oferind un spectacol deosebit 

celor dragi.

 Voiniceii Grupei Mari au pregătit serbarea ”Vine, vine 

Moş Crăciun!”. Muzica, dansul şi voia bună i-au încântat 

pe invitaţi.

  Atras de glasurile cristaline ale copiilor, de colindele şi 

urările voioase, Moş Crăciun şi-a facut apariţia încărcat 

cu cadouri pentru pitici. Prietenii Moşului, Minnie şi 

Mickey Mouse, au adus cu ei buna dispoziţie.

 Bucuria şi fericirea se citeau pe chipurile copiilor. Toţi 

cei prezenţi au retrăit momentele magice ale copilăriei.

 Mulţumim domnului primar Nicolae Liviu Dascălu  

pentru permanenta susţinere şi pentru grija deosebită 

acordată copiilor Centrului De Zi ”Albă ca Zăpada şi cei 

60 de Pitici”. 
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MOŞ  CRĂCIUN DARNIC PENTRU COLINDĂTORI

 Joi, 20  decembrie 2018, a fost o zi  plină de cântec şi 

voie bună la Primăria comunei Mărăcineni. Zeci de 

colindători au venit  încă de la primele ore ale dimineţii 

pentru a le face urări funcţionarilor şi conducerii 

primăriei în prag de sărbătoare. Şi-au făcut apariţia 

copiii de la şcolile gimnaziale, elevii Liceului Tehnologic 

din localitate, colindătorii de pe raza comunei, care au 

cântat colinde şi au spus poezii. Colindătorii au fost 

răsplătiţi de primarul Nicolae Liviu Dascălu cu pachete 

cadou.

 Domnul Nicolae Liviu Dascălu, primarul comunei 

Mărăcineni,  însoţit de  Moş  Crăciun, Minnie & Mickey 

(personaje cunoscute din desenele animate), au fost 

prezenţi la grădiniţele şi şcolile gimnaziale  de pe raza 

localităţii Mărăcineni  precum şi la  Centrul de Zi  “Albă 

ca Zăpada şi cei 60 de pitici” unde, într-o atmosferă de 

voie bună, au împărţit cadouri copiilor, cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă.

  Tot cu această  ocazie, domnul primar Nicolae Liviu 

Dascălu a împărţit pachete cadou persoanelor cu 

handicap din comună.

 La sfârşitul activităţilor, domnul primar le-a urat 

tuturor un an bun cu sănătate, fericire şi împlinirea 

tuturor dorinţelor. 
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O NOUĂ ACŢIUNE A FILIALEI  CRUCEA  ROŞIE  ARGEŞ  
ÎN  COMUNA MĂRĂCINENI

  Mai mulţi voluntari de la Crucea Roşie, filiala Argeş, 

conduşi de Valentina Maria Bujor, studentă la 

Facultatea de Științe Economice și Drept Pitești, au 

împărţit alimente neperisabile familiilor fără 

posibilităţi din comuna Mărăcineni. Alimentele au 

fost distribuite prin programul „Banca de alimente”. 

Acţiunea a fost susţinută de un grup de voluntari ai 

Colegiului Naţional „I.C. Brătianu”, Colegiul Naţional 

„Zinca Golescu” şi Colegiul Naţional „Alexandru 

Odobescu”. Ca de fiecare dată, această acţiune a 

beneficiat de sprijinul şi suportul domnului primar 

Nicolae Liviu Dascălu, acesta fiind cel care s-a 

ocupat de întreaga coordonare a evenimentului. 

Valentina Bujor s-a declarat încântată de reuşita 

evenimentului şi declarat că în fiecare an sunt 

desfăşurate asemenea acţiuni şi astfel sunt oferite 

alimente, rechizite şi îmbrăcăminte din donaţii.
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BISERICA PAROHIEI CIUMEŞTI, MONUMENT ISTORIC

 Prin adăugarea pridvorului, forma construcţiei 
trece, de la cea treflată, la cea de cruce.
Aşadar, anul 1848 ar reprezenta prima  etapă de 
restaurare şi de extindere a lăcaşului bisericii, 
efectuată în epocile modernă şi contemporană a 
istoriei româneşti.    
  Judecând după starea de „completă ruină” în care 
se afla în luna martie 1906, constatată cu ocazia 
inspecţiei făcute de Protoiereul judeţului Muscel, 
credem că în aproape toată a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, sfântului lăcaş al bisericii din 
Ciumeşti nu i se făcuse vreo reparaţie importantă.      
Totodată, înalta faţă bisericească de la judeţ mai 
constata că biserica nu dispunea de un teren 
agricol propriu, pentru preot sau pentru realizarea 
de venituri proprii, preotul primind, probabil, numai 
„sporul de leafă”.
 Referitor la starea în care se afla biserica, 
inspectorul a „impus epitropiei spre a lua măsuri 
grabnice de reparare”, lucrare care s-a executat cu 
întârziere, în anii 1920-1921.
 La 16 noiembrie 1905, Parohia Ciumeşti înainta 
Protoieriei Muscel procesul-verbal încheiat în 
şedinţa extraordinară a Epitropiei parohiei, sub 
preşedinţia preotului paroh Ioan A. Sumedrea, 
singurul punct înscris pe ordinea de zi , referindu-se 

la „spălarea bisericii parohiale fără să fie nevoie de 
reparaţii”. Necesitatea executării acestei operaţiuni 
era justificată de faptul că pereţii bisericii erau 
afumaţi. În acel moment epitropia nu dispunea de 
bani nici măcar pentru spălarea pereţilor, deci 
problema reparaţiilor de anvergură nu putea fi 
pusă. Pentru spălarea picturii, enoriaşii s-au angajat 
să contribuie cu sumele băneşti necesare. 
Procesul-verbal era semnat de preotul Sumedrea şi 
învăţătorul Ion Nicolescu.
 Între starea de completă ruinare şi solicitarea 
epitropiei din anul 1905, de a se face numai 
spălarea picturii, apare o situaţie contradictorie, dar 
şi în acest caz lipsa banilor este singura explicaţie.
Reparaţia executată în 1920-1921, prin stăruinţa 
epitropului Constantin Voicescu, a constat în 
învelirea cu şiţă a acoperişului, rezidirea anvonului 
şi închiderea lui cu ferestre, confecţionarea şi 
montarea a 22 strane, din stejar, a uşilor şi a 
ferestrelor.
 Banii necesari reparaţiilor au provenit, în mare 
parte, de la enoriaşi şi de la epitropul Constantin 
Voicescu.
  În anul 1936, prin stăruinţa preotului paroh Ioan 
Hera, s-au executat reparaţii importante pentru 
consolidarea edificiului bisericii. Turla căzută a fost 
refăcută, de această dată din lemn, iar întregul 
acoperiş a fost învelit cu şiţă. În locul pardoselii din 
lemn şi cărămidă, ce era foarte tocită, s-a turnat 
mozaic, iar interiorul sfântului lăcaş a fost 
completat cu obiecte sacre.
Din păcate, restaurarea picturii, executată de 
Dimitrie Iordache din Bucureşti, pentru suma de 
40.000 lei, a fost realizată în mod neprofesionist, 
fapt ce a determinat deteriorarea rapidă a acesteia.
Toate lucrările s-au executat sub monitorizarea 
Comisiei Monumentelor Istorice, iar suma de bani 
de 63.293 lei cheltuită a provenit din donaţii şi liste 
de subscripţii.
  Vechimea edificiului şi valoarea sa arhitecturală au 
dus la declararea acestuia, în anul 1936, ca 
monument istoric.                
 În anul 1951 acoperişul bisericii a fost învelit cu 

şiţă, iar în 1960 s-au executat mici reparaţii, şi 
electrificarea edificiului.      
 În anul 1970 s-au executat ample lucrări de 
restaurare la exteriorul bisericii, prin subzidiri şi 
centuri de încastrare în temelia edificiului, de beton 
armat, acoperişul a fost refăcut şi învelit cu tablă. De 
asemenea, turla a fost construită din zid, iar pentru 
accesul în clopotniţă s-a construit o scară 
interioară.
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  Reparaţia din anul 1970, executată de meşterul N. 
Brutărea din Mioveni, a costat 59.000lei, sumă 
obţ inută  pr in  contr ibuţ ia  enor iaş i lor ,  a 
Departamentului Cultelor, Sfintei Patriarhii şi Sfintei 
Episcopii.

  Lucrările de restaurare şi conservare a picturii din 
interiorul şi exteriorul bisericii s-au realizat în anii 
2000-2006, cu ajutorul şi binecuvântarea P. S. Calinic 
al Eparhiei Argeşului şi Muscelului.

  Reîmprejmuirea bisericii şi a cimitirului s-a realizat 
în anul 1970, cu gard de lemn şi plasă de sârmă, iar în 
anul 1972 au fost confecţionate porţi metalice la 
intrare, prin donaţia unui bun creştin. Aceste porţi au 
fost înlocuite cu altele noi, tot metalice, în anul 2005, 
iar în anii care au urmat a fost instalată, în curtea 
bisericii, o sursă de apă potabilă de la reţeaua satului 
şi s-au plantat, în cimitir, stâlpi cu lămpi electrice.

  La 10 iulie 1978 delegaţii Oficiului judeţean pentru 
Patrimoniul Cultural Naţional, Ţucă Cornel şi Ene 
Laurenţiu, au selectat, fişat şi fotografiat, mai multe 
obiecte de patrimoniu şi altele, posibil a fi integrate în 
patrimoniul naţional.

  Biserica posedă astăzi o suprafaţă agricolă de 1,21 
ha, din care 0,79 ha în zona Băzdăvan şi 0,42 ha în 
punctul Şipot.

 În perioada 19.11.1894-1911,(conform datelor 
identificate în fragmente de registre ale bisericii)  
preoţii parohi Spiridon şi Sumedrea au oficiat 
botezuri si cununii, după cum urmează:

Anul                    Nr. cununii                    Nr. botezuri              

1894                          2                                       21                   

1895                          4                                       35

1896                          9                                       25

1897                          4                                       34

1898                          3                                       27

1899                          5                                       41

1900                          6                                       35

1901                          7                                       32

1905                          3                                       35

1906                          8                                       35

1907                          6                                       35

1908                          6                                       35

1909                         10                                       -

1910                          8                                        -

1911                          4                                        -     

 Între anii 1800-2007 au slujit la acest sfânt lăcaş 
următorii: preotul Stan duhovnicul, probabil 1800-
1839; preotul Ion duhovnicul, probabil 1840 – 1850; 
preotul Toma duhovnicul, probabil 1850 – 1887; 
preotul Spiridon  Stănescu, duhovnicul, probabil 
1887 – 1894; preotul paroh Ion Sumedrea, 1894-
1918; preotul paroh Alexandru Tănăsescu, 1926; 

preotul paroh Nicolae Popescu, 1927-1929; preotul 
paroh Ioan Hera, 1929-1982; preotul paroh 
Gheorghe Petrescu, 1982-1985; preotul paroh Ion 
Niţă, 1986-1999; preotul paroh Claudiu Gâju, şi 
preotul II Florin Tudor, din anul 2000 şi în prezent.                      

  Au mai suplinit: preotul Samoilescu, 1900; preotul 
Constantin Nicolescu-Miceşti  1918 (?); preotul 
Nicolae Constantinescu (Mărăcineni) 1919-1921 (?); 
preotul Georgian 1927 (?), preotul Smeureanu 1927 
(?); preotul Ghiţă Dumitrescu,  1927 (?).

 Pentru anii mijlocului de secol XIX, preotul paroh 
Ioan Hera amintea şi numele preoţilor Tache şi Mihai 
care au slujit la această biserică şi despre a căror 
existenţă nu am găsit informaţii.

 Cântăreţi: Ion sân Constantin Tabacu, ţârcovnic, 
1838 (?), Mihai Popescu, aproximativ 1890-1900; 
Manole Tabacu, aproximativ 1900-1918; Gh. 
Constantinescu, 1918 – 1929; Aurelian Marinescu, 
1930-?;  Dumitru Dumitrache,  1936-1941; 
Constantin Dascălu, Dragoş Nistor, 1999-2003; 
Darius Fl. Zărnescu, 2003-2007. Au suplinit: Ionel 
Şovar, Gheorghe Arsene şi Mihail Popescu.

  După Decembrie 1989 in viata religioasa a comunei 
Mărăcineni a apărut şi a început să funcţioneze , din 
21 decembrie 2000 , o fundaţie catolică denumita 
„Misionarii Oblaţi ai Mariei Imaculate". Sediul acestei 
dintâi comunităţi oblate din România se afla în satul 
Argeşelul şi cuprinde „o casă dotată cu 40 de locuri, 
capela şi săli de întâlnire”, toate acestea constituind 
Mănăstirea „Sf . Eugen”.

 Misiunea Oblaţilor este aceea de a răspândi 
evanghelia la popoarele necreştine , iar în celelalte 
ţări ei „lucrează pentru o reânnoire spirituală a 
poporului lui Dumnezeu, colaborând în spirit de 
fraternitate cu toţi slujitorii bisericii”.

  În relaţiile cu satul Argeşelu respectiva Fundaţie s-a 
implicat şi prin acţiuni de binefacere şi ajutorare, sub 
aspect material, pentru unii locuitori şi pentru copiii 
şcolari , cu ocazia marilor sărbători religioase 
precum Crăciunul şi Paştele.

  Fundaţia a luat fiinţă în anul 1816 sub denumirea de 
„Societatea Misionarilor din Provence” – Franţa , 
devenită în 1825 „Societatea Obalţii Sf. Carol” , iar din 
1826 purtând titulatura actuală. În acest ultim an 
1826 , Papa Leon al XII-lea a aprobat activitatea 
misionară a acestei societăţi , astăzi ea desfăşurându-
se în 68 de tari de pe cele 5 continente.

  Fondatorul acesteia este Eugen de Mazenod (1782-
1861) preot, ulterior episcop de Icosia – Algeria 
(1832) , de Marsilia (1837) si senator al Imperiului 
(1856). Pentru întreaga sa activitate dusă în slujba 
creştinismului, a fost beautificat la 19.10.1975 sub 
pontificatul Papei Paul al VI-lea si canonizat la 3 
decembrie 1995 de către Papa Ioan Paul al II-lea 
(Adriana Tubaro si Angelo Daddio , Eugene de 
Mazenod, Editura OMI Mărăcineni , 2006). 
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  Este o lună la limită, între iarnă şi primăvară, când aşteptăm o schimbare pozitivă şi să putem să ne luăm rămas 

bun de la zilele friguroase. Aşa e luna Martie. Pentru mulţi e o lună dificilă, dar pentru alţii este o lună care poate 

aduce numai bine. Horoscopul lunii Martie 2019 spune că în ceea ce priveşte instabilitatea acestei luni, nu va fi 

momentul ideal pentru oameni să îşi evalueze sentimentele. Îţi va fi mai bine dacă petreci timp liber în compania 

celor dragi. Martie nu este luna ideală pentru meditaţie şi gânduri.

  Luna Peştilor vine cu un marcaj puternic pe semnul lor întrucât Mercur retrogradează în această zodie, se 

formează multe aspecte cu planete aflate în acest semn, iar pe finalul ei, Venus însăşi poposeşte în acest semn. 

Aşa se face că avem parte de un început de primăvară care abundă în tot felul de gesturi romantice, dar şi deziluzii.

  Berbecii sunt inspiraţi sau siliţi să-şi revizuiască demersurile financiare, ştiu cum să se aşeze în cea 
mai favorabilă lumină printre oameni, dar se confruntă cu unele contradicţii interioare şi tind să se 
împlinească în dragoste într-un context cât mai intim.

   Fiecare Berbec are parte de o lună cu multe evenimente pozitive. Nu apar schimbări majore în viaţa 
ta, însă ai parte de o perioadă bună pe toate planurile, atât financiar, cât şi sentimental. Relaţiile cu 
cei din jur, familia, colegii de serviciu sunt excelente şi ai enegia necesară să rezolvi chiar şi cele mai 
complicate probleme. Totuşi, uneori te doboară influenţa celor din jur şi ţii prea mult cont de ceea ce 
zic ceilalţi. Ar trebui să tii cont de propriile tale opinii!

   Nativii din Taur  par să treacă printr-o transformare voită ori nevoită, dar necesară, de abordare a 
lumii, oscilează în iubire între luciditate şi camaraderie, şi sunt puşi înaintea unor reanalizări ale 
legăturilor lor de prietenie.

   Odată cu venirea primăverii, apare şi energia pozitivă la nativul(a) Taur, mai ales când vine vorba de 
relaţii. Eşti deschis(ă) la nou şi ai şansa să îţi întâlneşti alesul, în cazul în care eşti singur(ă). Ieşi cât mai 
mult în oraş  şi socializează. Îţi schimbă complet starea de spirit. În ceea ce priveşte cariera, nu apar 
schimbări, te bucuri de acelaşi success ca şi până acum. E recomandat să nu te mai zbaţi atât de tare, 
dacă simţi că eşti epuizat(ă). Sănătatea ta este fragilă.

Horoscopul Gemenilor pune accentul pe o revoluţie a universului interior, menită să le elimine 
refulări şi inhibiţii, pe avantaje rezultate din relaţii de prietenie,  pe situaţii contradictorii în sfera 
profesională şi o viaţă sentimentală ce poate trece de la oportunităţi asociate cu străinătatea la 
unele infuzate de năzuinţa către stabilitate. Toată luna martie este favorabilă iubirii, plăcerilor, 
distracţiilor în doi şi realizărilor comune.

 Nu eşti chiar cea mai sentimentală persoană şi nici nu îţi place să îţi arăţi în public afecţiunea pentru 
cei dragi. Preferi să petreci timp preţios în compania celor dragi şi să stai în casa cu partenerul(a).  
Unele pot chiar să facă planuri de nuntă. Dacă eşti singur(ă), astrele nu îţi aduc nimic nou. 

Racul pare să îşi reclădeasca din temelii conceptul de amiciţie, să îşi infierbânte o conexiune 
amoroasă mai nouă ori mai veche şi să-şi scoată la lumină noi şanse, începuturi în zona profesională.

Dacă în februarie ai fost avantajat(ă) pe plan sentimental, în martie astrele te sprijină în carieră. 
Lucrezi mult şi rămâi productiv(ă). Eşti motivat(ă) mai mult ca niciodată să faci faţă oricărei provocări 
apărute la locul de muncă. Poţi să stai mai mult timp concentrat(ă) şi eviţi să comiţi greşeli 
ireparabile. Atenţie! Există riscul să pierzi informaţii importante, însă consecinţele nu sunt atât de 
grave. Învaţă din greşeli şi fii mai atent(ă) în viitor. Nu îţi neglija partenerul(a), dacă nu vrei să rămâi din 
nou singur(ă).

  Pentru Leu, se vesteşte o perioadă de provocări în carieră, optimizarea relaţiilor de parteneriat, 
inclusiv în viaţa sentimentală, în ciuda unor probleme de comunicare, ocazia de a intra în contact cu 
locuri sau persoane de pe alte meleaguri.

  În sfârşit, apare o schimbare benefică pe plan personal în viaţa Leilor. Reuseşti să te impui şi să te 
faci înţeles/înţeleasă în relaţia cu partenerul(a). Însă, lucrurile par să nu meargă atât de bine la 
serviciu. Există riscul să comiţi greşeli majore la locul de muncă. Încearcă să te concentrezi mai mult 
pe ceea ce faci, lasă deoparte alte probleme care nu au legatură cu job-ul. Acordă-ţi momente 
preţioase de relaxare, la SPA sau practicând  un sport de echipă!
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  Cei născuţi în Fecioară pot fi puşi în faţa unor situaţii imprevizibile ţinând de o călătorie, a unor 
complicaţii în asocieri din plan personal, social, a unei senzualităţi echilibrate cu afecţiunea autentică 
într-o idilă şi a unei atmosfere cordiale, de colaborare, la serviciu sau în plan relaţional în mediul în 
care activează.

  Toată atenţia ta este concentrată asupra serviciului, însă, uneori problemele personale te duc cu 
gândul în alte direcţii. Încearcă să separi problemele de serviciu cu cele de acasă. Altfel, există şansa 
ca, din lipsă de atenţie, să comiţi anumite erori. Nu îţi neglija nici partenerul de viaţă, chiar dacă eşti 
mai concentrat(ă) pe carieră în această perioadă.

  Balanţa trebuie să desluşească cu obiectivitate ce parteneriate financiare îi sunt cu adevărat 
avantajoase, are numeroase oportunităţi în viaţa amoroasă, se bucură de succes în sfera socială, dar 
se poate confrunta cu dificultăţi minore în muncă.

   Balanţele singure sunt favorizate de astre în toată luna martie. Unele îşi pot întâlni perechea, cu 
care vor întemeia o familie. Trebuie doar să priveşti mai atent în jur, ca să faci alegerea cea mai bună 
pentru a nu exista regrete. Situaţiile paşnice şi armonia din familie sunt alte aspecte pozitive, pe care 
astrele le influenţează. Te simţi extraordinar în compania celor dragi, în sânul familiei sau a  
colegilor/partenerilor de muncă.

  Horoscopul Scorpionului aduce în prim plan modificări importante în parteneriate, optimizarea 
relaţilor cu familia, cu oamenii dragi, suişuri şi coborâşuri în dragoste şi limpezirea traseului său 
profesional pe care trebuie să îl urmeze.

  Scorpionii sunt avantajaţi de astre în ceea ce priveşte cariera. Luna martie te încarcă cu multă 
energie pozitivă, de care partenerii tăi de afaceri sau colegi se simt atraşi ca un magnet. Ai succes în 
negocieri şi te descurci în situaţii limită. Ai incredere în forţele proprii şi lucrurile vor merge din ce în 
ce mai bine. Fii mai înţelegător/înţelegătoare cu partenerul(a) şi petrece mai mult timp cu cei dragi.

  Săgetătorul se poate aştepta la unele schimbări în muncă, se implică cu pasiune într-o activitate 
socială ce-i dăruieşte oportunităţi chiar şi în plan sentimental, însă poate avea unele mici probleme 
în relaţionarea cu familia.

  Aspecte pozitive pentru Săgetători în ceea ce priveşte relaţiile cu cei din jur. Se dezvoltă benefic 
relaţiile serioase cu partenerii de viaţă, iar unii nativi pot chiar să-şi facă planuri serioase de viitor. 
Relaţiile cu familia şi prietenii sunt şi ele favorizate de astre. Însă, persoanele singure nu vor găsi 
partenerul de viaţă nici de data aceasta. Luna martie va trece fără rezultate pozitive în acest sens. Nu 
dispera! Ce-i al tău e pus deoparte.

   Nativii din Capricorn tind să fie angrenaţi într-o transformare majoră în viaţa amoroasă, sunt însoţiţi 
de noroc în chestiunile financiare, îşi armonizează legăturile cu rudele şi persoanele apropiate, dar 
pot avea unele eşecuri în integrarea socială.

   Luna martie nu aduce schimbări majore pentru nativii Capricorn. Eşti în continuare cât se poate de 
autoritar(ă) cu partenerul de viaţă şi rişti să îl(o) îndepărtezi şi mai mult de tine. Încearcă să fii 
conştient(ă) de consecinţele faptelor tale şi ia măsuri în acest sens. Nu mai fii atât de încăpăţânat(ă), 
pentru că te poţi confrunta cu probleme pe toate fronturile, atât în familie, cât şi la serviciu sau chiar 
în viaţa sentimentală.

  Pentru Vărsător se anunţă un eveniment notabil, neaşteptat în familie, o creştere substanţială a 
impactului său asupra celor din preajma sa, facilitată şi de împrăştierea unor dubii despre oameni 
importanţi pentru el, precum şi unele piedici în întreprinderile sale ţinând de bani ori afaceri.

   Lucrurile se aşază, în sfârşit şi pentru tine în ceea ce priveşte viaţa sentimentală. Astrele te încarcă 
cu energie pozitivă şi atragi partenerul/partenera de viaţă ideal. De altfel, toată luna martie vei fi 
curtat(ă) de fel de fel de parteneri/partenere. Situaţie care te bulversează puţin. Ai încredere în 
instinctele tale şi vei face alegerea cea mai potrivită. Dacă te concentrezi pe munca în echipă şi 
cooperare, cariera ta va înflori.

 În luna dedicată lor, Peştii sunt îndrumaţi către o metamorfoză aproape radicală în interacţiunea 
socială, personală şi profesională, o revelaţie asupra evidenţierii rolului lor în lume, şi o viaţă 
amoroasă trecând de la introvertire la extrovertire.

Nativii Peşti au parte în luna martie de multe evenimente, mai ales în ceea ce priveşte cariera şi 
dezvoltarea ei. Munceşti foarte mult, pui caramidă cu caramidă şi reuseşti să ajungi unde şi-ai 
propus. Realizezi tot ceea ce îţi propui. În curând vei culege roadele. Familia te susţine, nu ezita să le 
ceri  sfatul atunci cand simţi că eşti în impas. Starea ta de sănătate este foarte bună, optimismul este 
la cote maxime!



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  -  te lefon:             
0744 860 702.

» 2
 Vând casă cu suprafaţa utilă de 250 m  şi teren 

2
cu suprafaţa de 2050 m , cu toate utilităţile în 
comuna Mărăcineni Dn 73, nr. 289 - telefon:    
0724 881 727.

» 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 locuit, cu toate utilităţile. Teren - 1800 

2 2m ,  din care 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.

» Vând teren stradal DN73, cu suprafaţa de 7500 
2m , cu toate utilităţile - telefon:  0348 419 673.

»
2 Vând teren extravilan, 2500 m , zona 

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

» Vând teren extravilan cu suprafaţa de 2077 
2m , sat Argeşelu, comuna Mărăcineni - telefon: 

0741 193 685,  0725 945 974.

» Vând teren extravilan cu suprafaţa de 4700 
2 2m , zona balastieră Mărăcineni, preţ: 2 euro/m , 

negociabil. Posibilităţi extindere!-telefon:   
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 

evaluare pentru proprietăţi imobiliare. Profesionalism, 

rapiditate, calmitate şi corectitudine! Preţuri 

avantajoase !  Telefon: 0742 141 931.

» Vând teren extravilan în suprafaţă de 2000 m², 

comuna Mărăcineni - Gropeni (zona pepenieră). 

Telefon : 0773 818 696.

»Vând casă, parter + etaj, situată în comuna 

Mărăcineni. Relaţii la n de telefon  0738 266 781   .umărul : 

»  la preţ de producător.  Vând miere naturală

Relaţii la numărul de telefon: 0770 229 491.

» 2
Vând casă şi 3000 m  teren intravilan, în comuna 

Mărăcineni, sat Argeşelu. Telefon: .0747 753 198

 

  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
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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.

CABINETUL  MEDICAL VETERINAR  CU 
SEDIUL ÎN CLĂDIREA DIN SPATELE 

PRIMĂRIEI  COMUNEI MĂRĂCINENI VA 
FI CONDUS DE DOMNUL DOCTOR 

LUCIAN  ZGREABĂN. 

ORICE SOLICITARE SE VA FACE LA 
NUMĂRUL DE TELEFON: 

0744 363 487   .

  CONTIBUABILII CARE ACHITĂ  
INTEGRAL PÂNĂ LA 31 MARTIE 
IMPOZITUL AFERENT ANULUI 2019 
P E N T R U  C L Ă D I R I ,  T E R E N  Ş I 
AUTOVEHICULE, BENEFICIAZĂ DE 
BONIFICAŢIE (REDUCERE) DE 10%. 
ACHITAREA DUPĂ  DATA DE 31 
MARTIE, DUCE LA MAJORAREA DE 1% 
PE LUNĂ  ÎNTÂRZIERE.

CETĂŢENII CARE NU ŞI-AU PLĂTIT 
TAXELE ŞI  IMPOZITELE LOCALE 
AFERENTE ANULUI  2018 ,SUNT 
R U G AŢ I  S Ă  V I N Ă  L A  C A S I E R I A 
PRIMĂRIEI PENTRU A LE ACHITA!

 PROGRAM CASIERIE

LUNI: 8.00-16.30, MARŢI: 8.00-18.00,

MIERCURI: 8.00-16.30, JOI: 8.00-18.00,

VINERI: 8.00-14.00.



VOICESCU TEODOR
POPESCU EFTIMIE
MINESCU IOANA

ZAVOIANU   CONSTANTIN                    

NOIEMBRIE 2018

PUTANU VASILE                    

DECEMBRIE 2018
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TRANSPORT MARFĂ BASCULABILĂ

   TRANSPORT PIETRIŞ, NISIP, 

MOLOZ, CEREALE, GUNOI, LA ORICE 

ORĂ, PREŢ AVANTAJOS.

  RELAŢII LA NUMĂRUL DE TELEFON: 

0753 101 144.

ANUNŢ

SUPERSTIŢII ŞI OBICEIURI ÎN LUNA FEBRUARIE (FĂURAR)

  Denumirea populară a lunii Februarie mai este şi Faur, 
Făurar, Fluierar sau Luna Lupilor. Îi zice Făurar, după 
făurarii în fier (fierarii), care pregăteau fierul plugului 
pentru arat; există şi un fel de zicală, care spune că „Faur 
fereca şi desfereca/ Două săptămâni ferica/ Iar două 
desferica:/ Ninge şi plouă, /Îngheaţă şi dezgheaţă,/ E ger 
şi căldură”. Asta pentru că în Februarie noaptea îngheaţă 
pământul, iar ziua se dezgheaţă; dar şi pentru că este o 
lună destul de ciudată: geruri ca gerul Bobotezei şi 
căldură ca în Martie-Aprilie. Este luna când gospodarii 
satelor încep pregătirile pentru muncile câmpului, lucrul 
în livezi, gunoitul câmpului, altoitul pomilor, răsăditul 
seminţelor şi altele. Superstiţiile sunt legate de 
prevestirile de timp: dacă va cânta bufniţa, e semn de 
primăvară timpurie; dacă Faur este urât, luna Mai va fi 
frumoasă; dacă nu e vifor în Februarie, viforul vine la 
Paşti; se spune că zăpada de Făurar întăreşte 
semănaturile.

  1 Februarie: Gurbanul viilor şi superstiţiile sale

  Obiceiul ca în dimineaţa zilei de 1 Februarie bărbaţii să 
plece din sat, la vie, este numit „Gurbanul viilor”. Ajunşi la 
vie, fiecare tăia din vie câteva corzi cu care se încingea, 
dezgropau o sticlă sau o ploscă îngropată de cu toamna, 
făceau un foc, apoi mâncau şi beau, jucau şi săreau 
peste foc. După numele turcesc al sărbătorii, „gurban”, 
se poate că în vechime să se fi jertfit o oaie sau un 
berbec. La asfinţit, oamenii se întorceau în sat cu făclii 
aprinse şi continuau petrecerile în familie. 

   2 Februarie: Întâmpinarea Domnului – Obiceiuri

 Ziua aceasta mai este numită şi Stretenia, Filipii de 
iarnă, Martinii de iarnă sau Stretenia gheţii. Stretenia 
este o zi rea, cu ceasuri rele; cine se naşte în această zi 
sau face nuntă, nu-i merge bine, se spune că Stretenia 
este Ziua Babelor. Pentru această zi există un străvechi 
obicei de început de an viticol, ocolul ritual al viţei de vie, 
numit „Târcolitul viilor”. Capul familiei merge la vie, 
dimineaţa, cu bundarete (un fel de caltaboş) şi o sticlă de 
vin în traistă. Acolo dă ocol viei de trei ori, oficiind un fel 
de cult: pune câte o bucată de bundarete la fiecare colţ 

al viei, retează o coardă, o unge cu funingine amestecată 
cu untură şi bea o gură de vin.

  24 Februarie – Dragobetele

  Această zi mai este numită Sânt’Ion de primăvară, Ioan 
Dragobete sau Drăgostitele. Ziua de 24, probabil un 
vechi început de an (alteori sărbătorit la 1 sau 25 Martie), 
păstrează numeroase ecouri ale unor practici magice. 
Este prin excelenţă o sărbătoare a fertilităţii, pusă sub 
semnul zeităţii mistice, Dragobetele. Dacă timpul este 
favorabil, fetele şi feciorii ies la pădure, chiuind şi 
hăulind, să culeagă primele flori de primăvară, ghiocei şi 
brânduşe. De aici înainte, păsările încep să ouă. Magia 
rurală aminteşte că în această zi, babele fac „de 
dragoste” la cele tinere.

  29 Februarie – Sfântul Casian

  Ziua Sfântului Casian, celebrată o dată la patru ani, este 
marcată în calendarul popular prin explicaţia ce justifică 
prezenţa slabă a Sfântului: el s-a făcut remarcat printr-o 
slabă participare la viaţa comunităţii umane. De aceea, 
superstiţia spune că în această zi să dai ajutorul şi dacă ţi 
se cere şi dacă nu; să fii săritor şi să faci fapte bune, altfel 
Dumnezeu te pedepseşte, cum a făcut cu Sfântul, 
lăsându-i ziua în calendar doar o dată la patru ani.
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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.

Calendarul actualizat pentru 2019 - Sărbători legale 2019. 
A se vedea, care zile sunt sărbători și posibilități de combinare vacanțe cu week-end. 

Planificați-vă vacanța dumneavoastră și vacanțe acum!
Zilele libere în 2019 sunt:

1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou,

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române,

26 aprilie (Vinerea mare), 28 - 29 aprilie - Paște ortodox,

1 mai - Ziua Muncii,

1 iunie - Ziua Copilului,

16 iunie (duminică), 17 iunie (luni) - Rusalii,

15 august - Adormirea Maicii Domnului,

30 noiembrie - Sfântul Andrei,

1 decembrie - Ziua Națională a României.

ZILE LIBERE 2019

ANUNŢ

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

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
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SĂRBĂTORIREA UNIRII 
PRINCIPATELOR ROMÂNE DE LA 24 IANUARIE 1859 

LA MĂRĂCINENI

  Ziua de 24 ianuarie este în istoria românilor data la care s-a 
realizat Unirea Principatelor Române în anul 1859.  Aceasta s-
a înfăptuit prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, în cele 
două principate - Moldova şi Ţara Românească - care au 
devenit un singur stat. 

În acest an s-au împlinit 160 de ani de la Unirea Principatelor 
Române, unul dintre cele mai mari evenimente ce a avut loc în 
istoria neamului românesc. În toată ţara au fost manifestări 
dedicate sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române. 
Împlinirea a 160 de ani de la Mica Unire a fost marcată prin 
hore şi muzică patriotică, prin depunerea de coroane de flori 
sau discursuri comemorative.

 La Mărăcineni, manifestările dedicate acestei zile au debutat 
de dimineaţă la Monumentele eroilor din Mărăcineni şi 
Argeşelu, unde s-au oficiat ceremonii religioase, oficiate de 
preoţii comunei şi s-au depus coroane de flori de către 
primarul comunei Mărăcineni, Nicolae Liviu Dascălu, alături de 
autorităţile locale, de elevi şi profesori ai Liceului Tehnologic 
Nr.1 din comună şi de alţi invitaţi. Elevii  au prezentat un 
program de cântece patriotice. Cu toţii păstrăm în suflete 
sentimente de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Cu 
toţii trebuie să cinstim şi să fim mândri de pagina de istorie a 
poporului român, pagină scrisă de Alexandru Ioan Cuza.

   ,,Cât or fi români pe lume/ Cât va fi pe cer un soare/ A lui Cuza 
mare nume/ Să fiţi siguri că nu moare.”   (Vasile Alecsandri).

 Mica Unire este un bun prilej de a insufla tinerilor sentimente 
de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, 
poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile 
strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt 
descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.

 Cu toţii ne dorim ca peste ani, când se va sărbători această zi, 
copiii copiilor noştri să nu se mândrească doar cu melegurile 
şi cu strămoşii care au creat istoria acestui neam, cu 
personalităţi culturale din trecut! Trebuie ca ei să-şi 
amintească şi despre faptele noastre, a celor prezenţi, despre 
strădaniile de a face din această ţară şi din această comună un 
cămin primitor pentru fiecare dintre noi. Cu toţii să ne unim şi 
să cultivăm în sufletele copiilor noştri tradiţiile româneşti, 
valorile naţionale  şi locale, să le arătăm frumuseţea 
pământurilor pe care ni le-a dăruit Dumnezeu şi să-i facem să 
prindă rădăcini aici, în ţara lor, în comuna lor! 

 Să fim mai buni şi mai uniţi pentru îndeplinirea acestui ideal! 

LA MULŢI ANI, ROMÂNI!
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SOCIETĂŢILE ŞI PERSOANELE FIZICE CARE  AU SPONSORIZAT  
PACHETELE  CADOU DE CRĂCIUN 2018

S.C. LAWRENCE REAL ESTATE S.R.L.

S.C. DOLO TRANS OLIMP S.R.L.

S.C. ASKOLL ROMANIA S.R.L.

S.C. DIAPLAST PRODUCTION S.R.L.

S.C. METALIMPEX  ROMANIA S.R.L.

S.C. TRAMET INDUSTRY S.R.L.

S.C. LIDYA WALNUTS S.A.

S.C. RETIRO S.A.

S.C. CMCC SCHIMPF SPEDITION ROMANIA S.R.L.

S.C. ALEXIM 92 S.R.L.

S.C. AUTO GENERAL MOTOR S.A.

S.C. IVASCU SERV COM S.R.L.

S.C. VALNAR SHOW S.R.L.

S.C. ALEX 86 SELECT BUSINESS S.R.L.

S.C. GREBO  2003 S.R.L.

LUPU MARIN

CONSUMCOOP MARACINENI

S.C. MESI DANNY DAY S.R.L.

S.C. VEL AMBALAJE S.R.L.

S.C. EGRETA  STAR FOOD S.R.L.

S.C. ANDICOM  CATY 2003 S.R.L.

S.C. GEORGINIO GROUP S.R.L.

S.C. PROFEX UNICO S.R.L.

S.C. ARES AMMAN BUSINESS S.R.L.

S.C. TITANIC GRUP S.R.L.

S.C. PGC GALVAN PRODUCT S.R.L.

S.C. NOVARES AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L.



    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

 Obiceiuri şi tradiţii străvechi de 

sărbătoarea Dragobetelui

 Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică 

bogată şi interesantă. Dragobetele îngemănează 

în esenţă sa atât începutul, cât şi sfârşitul – 

începutul unui nou anotimp şi al reînsufleţirii 

naturii, sfârşitul desfătărilor lumeşti căci începe 

Postul Sfânt al Paştelui.

 În vremuri de demult (în anumite zone chiar şi 

astăzi!), în această zi de mare sărbătoare, tinerii 

îmbrăcaţi în straie frumoase, cuvi incioase , 

obişnuiau să se strângă în păduri şi să culeagă în 

bucheţele cele dintâi flori ale primăverii.

  Culesul florilor se continua cu voie bună şi 

cântece, cu un fel de joc numit “zburătorit”. La 

ceasul prânzului, fetele porneau în fugă către sat, 

iar băieţii le fugăreau, încercând să le prindă şi să 

le dea un sărutat. Dacă băiatul îi era drag fetei, 

aceasta se lăsa prinsă, ulterior având loc şi 

sărutul considerat echivalent al logodnei şi al 

începutului iubirii între cei doi. Înspre seara, 

logodna urma să fie anunţată comunităţii satului 

şi membrilor familiei.

 Cei care participau la sărbătoare, respectând 

tradiţia, erau consideraţi a fi binecuvântaţi în acel 

an. Ei vor avea parte de belşug, fiind feriţi în 

schimb de boli şi febră. Conform anumitor 

superstiţii din bătrâni, cei care nu sărbătoreau 

această zi erau pedepsiţi să nu poată iubi în acel 

an. Acest obicei a dat naştere celebrei strigături 

sau ameninţări glumeţe “Dragobetele sărută 

fetele!”.

 Dacă vremea era mohorâtă în această zi, dacă 

era foarte frig, ploua sau ningea, tinerii se 

strângeau într-o casă “să facă de Dragobete”, să 

petreacă, să lege prietenii, să se ţină de jocuri şi 

ghiduşii. În anumite zone, fetele tinere obişnuiau 

să arunce acuzaţii pentru farmecele de urâciune 

făcute împotriva rivalelor în iubire. De asemenea, 

tinerii flăcăi îşi crestau uşor braţul în forma unei 

cruci şi îşi atingeau tăieturile rostind jurământul 

de a rămâne pe viaţa fraţi de sânge.

 Cu ocazia acestei zile, bătrânii satului acordau o 

îngrijire specială animalelor din ogradă, dar şi 

păsărilor. Bătrânii credeau că în această zi 

păsările îşi aleg perechea pe viaţă şi se urnesc în 

construirea cuiburilor. La sfârşit de iarnă şi 

început de primăvară, Dragobete oficia nunţirea 

păsărilor în cer. Sacrificarea animalelor este 

interzisă în această zi. În rostul împerecherii 

păsărilor nu ai voie să intervii, se crede…

 În anumite zone ale ţării, în această zi, tinerii îşi 

unesc destinele prin logodnă, promiţându-şi 

credinţa şi iubire.

PE 24 FEBRUARIE ROMÂNII SĂRBĂTORESC DRAGOBETELE.
       ZIUA LUI DRAGOBETE, ZEUL TINEREŢII, AL VESELIEI ŞI 

AL IUBIRII ARE ORIGINI STRĂVECHI
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