
    Cu înaltă consideraţiune, 
  Primar, 

Nicolae Liviu Dascălu

Vestea Învierii Domnului ne aduce bucurie şi 
speranţă în suflete, încălzindu-ne inimile 
iubitoare de adevăr, lumină şi mângâiere. 
Lumina acestor zile de sărbătoare ne va călăuzi 
drumul spre desăvârşirea sufletească, 
apropiindu-ne şi mai mult de sfintele valori 
creştine.

Să fim împreună la acest ceas al deschiderii 
către cei aflaţi aproape, făcând din comunitatea 
noastră o casă în care oamenii buni şi luminoşi 
să fie apreciaţi şi respectaţi!

HRISTOS A ÎNVIAT!
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI
LUNILE IANUARIE  ŞI FEBRUARIE 2019

    HOTĂRÂRI LUNA IANUARIE 2019
1. Hotărâre privind acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 

dezvoltare la data de 31.12.2018 şi utilizarea 

excedentului anului precedent pentru umplerea 

golului de casă, la secţiunea de funcţionare.
2. 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 garanţ i i lor locale a unităţ i i administrativ 

teritoriale, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş, 

pentru anul 2019 .
 3. Hotărâre cu privire la stabilirea coeficienţilor de 

ierarhizare, a funcţiilor şi a salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual - 

familia ocupaţională  ”Administraţie” din cadrul 

Primăriei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş, 

precum şi pentru stabil irea indemnizaţiei 

consilierilor locali, pentru anul 2019.
 4. Hotărâre privind aprobarea  Statului de funcţii, 

a Devizului Financiar al cheltuielilor cu personalul 

care deserveşte activitatea serviciilor sociale 

aferente Centrului de zi „Albă ca Zăpada şi cei 60 de 

pitici” din comuna Mărăcineni, judeţul Argeş, 

devizul cheltuielilor de funcţionare necesar 

desfăşurării activităţilor Centrului de zi, cuantumul 

indemnizaţiei de hrana/beneficiar/zi  şi cuantumul 

normei de hrană/ salaria t/ luna, pentru anul 2019.
 5.Hotărâre privind aprobarea calendarului 

evenimentelor şi activităţilor cultural-artistice, 

sportive, sociale şi educative, la nivelul comunei 

Mărăcineni, pentru anul 2019.
 6.Hotărâre privind aprobarea calendarului 

evenimentelor şi activităţilor cultural-artistice, 

sportive, sociale şi educative, la nivelul Centrului de 

zi « Albă ca Zăpada şi cei 60 de pitici» din comuna 

Mărăcineni, judeţul Argeş, pentru anul 2019.
 7. Hotărâre privind actualizarea statului de funcţii 

şi organigramei.
 8. Hotărâre privind acordarea indemnizaţiei de 

vacanţă/vouchere de vacanţă ,  salariaţ i lor 

Centrului de zi „Albă ca Zăpada şi cei 60 de pitici” şi  

aprobarea  suplimentării contractului de prestări 

servicii nr. 2042/21.02.2017 dintre Primăria 

Mărăcineni şi Cabinet Individual de Asistenţă 

Socială Ghiţulescu Nelida-Marinela, prin Proiect 

Act Adiţional nr.2.
 9. Hotărâre privind modificarea preţului de 

vânzare  a gazelor naturale, începând cu data de 

15.02.2019.
 10. Hotărâre privind aprobarea unui nou mod de 

calcul a serviciilor de colectare şi transport deşeuri 

menajere, prestate lunar pentru consumatorii 

casnici de către S.C. SALUBRIS S.A.  şi stabilirea 

taxei de încasare gunoi, având în vedere raportul 

dintre cantitatea colectată ş i  numărul de 

beneficiari.
 11. Hotărâre privind  stabilirea cotei de carburanţi 

pentru vehiculele din dotarea Primăriei comunei 

Mărăcineni, judeţul Argeş, pentru anul 2019.
 12. Hotărâre privind modificarea şi completarea  

art.1 al HCL nr.175/20.12.2019 privind (servicii de  

producere, distribuţie şi furnizare a energiei 

termice) pentru comuna Mărăcineni, precum şi 

aprobarea preţului local al energiei termice 

facturată populaţiei.
 13.  Hotărâre privind aprobarea uti l izări i 

excedentului anului precedent la secţiunea de 

dezvoltare, în sumă de 30.000 lei şi a listei provizorii 

a obiectivelor de investiţii pentru anul  2019.

 HOTĂRÂRI LUNA FEBRUARIE 2019

 1. Hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei 

unităţilor de învaţământ pentru anul şcolar 2019 -

2020.
 2. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizaţi/revizuiţi, la faza  

S tud iu de fezab i l i ta te pentru rea l i zarea 

obiectivului de investiţie „Modernizare reţea 

stradală şi amenajare scurgere ape pluviale pe 

străzile: Alunului, Florilor, Murului, Crizantemelor, 

Gârlei, Părului, Argeşelu, Castanului, Zmeurei, 

Lotaşi, Gării şi Gropeni” din comuna Mărăcineni, 

judeţul Argeş”.
 3. Hotărâre privind aprobarea contului anual de 

execuţie al bugetului general al comunei 

Mărăcineni, pe anul 2018.
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 La iniţiativa domului Nicolae Liviu Dascălu, primarul 

comunei Mărăcineni şi prin Hotărârea Consiliului 

Local,  începând cu anul şcolar 2018 -2019  se vor 

susţine, la solicitarea părinţilor, următoarele cursuri 

culturale : 

        * CANTO POPULAR- GRUP VOCAL

        * INIŢIERE NAI

        * DANSURI POPULARE

 Dorinţa copiilor şi a tinerilor din comună  de a 

desfăşura activităţi culturale s-a concretizat rapid, 

astfel că pe data de 6 martie a avut loc primul 

moment artistic dedicat Zilei Internationale a 

Femeii,  în localul primăriei.

  Cu vocea lor cristalină şi zâmbetul diafan, copiii din 

Grupul Vocal “Flori de cireş,, au interpretat câteva 

cântece dedicate mamelor, dar şi femeilor în 

general. Poeziile  recitate angelic de către micuţi 

au umplut de lacrimi ochii doamnelor prezente la 

spectacol. 

 Domnul primar a oferit dulciuri copiilor şi flori de 

primăvară doamnelor şi domnişoarelor care au 

asistat la mica reprezentaţie.

  Efectul pozitiv al acestui moment cultural – artistic 

a fost acela că, în zilele următoare, s-au înscris la 

cursuri şi alţi tineri talentaţi.

La celelalte cursuri (dansuri populare şi iniţiere 

nai), tinerii repetă saptămânal pentru a participa la 

un spectacol de Ziua Comunei, având în vedere că 

abilităţile şi deprinderile în aceste domenii se 

dobândesc mai greu.

 Considerăm că în maximum doi ani, în comună  vor 

exista formaţii artistice puternice care să reprezinte 

cu cinste Primăria Mărăcineni la festivaluri şi 

concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale.

UN CÂNTEC PENTRU MAMA
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CENTRUL DE ZI «ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI 60 DE PITICI»
UNIVERSUL COPILĂRIEI

 

”Dacă păstrezi mereu copilăria cu tine, nu vei 
îmbătrâni niciodată!”.

 Preşcolarii Centrului au sărbatorit cei 169 de ani de la 
naşterea marelui poet, Mihai Eminescu.  Sub îndrumarea 
cadrelor didactice, piticii au desfăşurat activităţi specifice 
zilei de 15 ianuarie: audiţii de poezii şi cântece pe 
versurile eminesciene, vizionarea filmului ”Acasă la 
Eminescu”, program de muzică şi poezie ”Şi Eminescu a 
fost copil”, înconjuraţi fiind de fotografii ale poetului şi de 
imagini reprezentative din opera sa. Copiii au modelat şi 
pictat scene din marile creaţii ale lui Mihai Eminescu.

24 IANUARIE 1859 - MICA UNIRE
”Hai să dăm mână cu mână

 Cei cu inima română,

 Să-nvârtim hora frăţiei 

 Pe pământul României!”

 Aşa au sărbătorit preşcolarii Centrului ziua de 24 
Ianuarie, eveniment important al istoriei neamului nostru 
- Unirea Principatelor Române. Piticii au cântat şi audiat 
cântece patriotice, au recitat versuri despre UNIRE, iar la 
finalul activităţii s-au prins de mânuţe în Hora Unirii.

14 FEBRUARIE

 Valentine’s Day, cunoscută şi sub numele de 
”Sărbătorea Dragostei”, a fost marcată de către piticii 
Centrului nostru; micuţii, dorind să-şi arate iubirea faţă 
de persoanele cele mai importante pentru ei – mami şi 
tati, au confecţionat floricele în formă de inimioare şi 
au realizat prin amprentare nişte frumoase inimioare 
pe care le-au dăruit cu toată dragostea.

 1 şi 8 MARTIE 

 Preşcolarii nostri dragi au întâmpinat primăvara mult 
aşteptată aşa cum se cuvine, astfel că băieţii au dăruit 
mărţişoare şi zâmbete fetelor, iar apoi au confecţionat 
împreună, cu multă plăcere mărţişoare şi felicitări, pe care 
le-au dăruit celor mai dragi fiinţe - mămicilor lor! Profitând  
de importanţa acestor zile fiecare grupă a organizat 
activităţi la care au participat chiar mămicile şi tăticii.

  Tot cu această ocazie preşcolarii centrului au organizat 
o frumoasă expoziţie de mărţişoare în cadrul Primăriei 
Mărăcineni şi au dăruit cu mult drag  doamnelor un 
simbol al primăverii.
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„VENIŢI, CREŞTINI, LA RUGĂCIUNE!”

  

  Cel dintâi lucru pe care trebuie să-l ştie un educator e 
că vârsta copilăriei e cea mai însemnată pentru a 
întreprinde formarea religioasă a omului, aşa cum 
spunea Comenius: „Creanga trebuie îndoită cât e verde”. 
Acest lucru este subliniat şi în Biblie: „Învaţă pe copil 
calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va  îmbătrâni, 
nu se va abate de la ea” (Proverbe, 22:6). Important e să 
punem în practică acest lucru, să nu neglijăm educaţia 
religioasă a copiilor motivând că sunt prea mici şi să 
amânăm luarea primelor măsuri religioase când copilul 
se apropie de adolescenţă, deoarece e mult prea târziu.
 În Vechiul Testament se spune că “Omul se cunoaşte 
după copiii pe care i-a lăsat în urmă”, aşadar să ne 
străduim să lăsăm în urma noastră copii buni, înţelepţi, 
cinstiţi şi credincioşi. Buna Vestire este o sărbătoare 
creştină celebrată în data de 25 martie a fiecărui an în 
amintirea momentului anunţării Fecioarei Maria de către 
Arhanghelul Gavriil că va deveni mama lui Iisus din Nazaret.

  Cu prilejul acestei sărbători, elevii claselor I, a V-a şi a  
VI-a de la Liceul Tehnologic Nr.1 din Mărăcineni, au 
realizat o activitate educativă în parteneriat cu Biserica 
Ortodoxă ”Sfântul Nicolae” din Mărăcineni, cu scopul de 
a forma elevilor o conduită şi un caracter moral-religios, 
prin respectarea învăţăturii creştine, prin implicarea în 
activităţi extracurriculare desfăşurate în locaşuri de cult.
  După ce au participat la slujbă, elevii au prezentat un 
scurt program de versuri şi pricesne potrivite pentru 
ziua de Buna Vestire din perioada Postului Mare. În 
biserică, starea emoţională a elevilor presupune o 

apropiere de Dumnezeu, o experienţă spirituală 
personală greu de descris în cuvinte. Privind o icoană, 
mintea generează automat informaţii religioase, 
creează o stare de linişte sufletească, de depăşire a 
tuturor stărilor de nelinişte şi stres. Un copil educat în 
spiritul credinţei, al dragostei pentru frumos, va ajunge 
un om sensibil, tolerant cu cei din jur. Prin credinţă şi 
înţelegerea valorilor spirituale, îi putem stimula pe elevi 
să fie buni, iertători, înţelegători şi iubitori. La încheierea 
programului de versuri şi cântece creştine, elevii au 
beneficiat de convorbiri duhovniceşti cu părintele, apoi 
au fost binecuvântaţi.

  

  Prin astfel de activităţi, elevii vor învăţa să manifeste o 
atitudine creştină demnă în cadrul grupului şi în relaţiile 
cu persoane care pot avea opinii diferite de ale lor. Este 
important să educăm tânăra generaţie în spiritul 
credinţei, să crească în iubire, toleranţă şi respect pentru 
aproape, să preţuiască ceea ce înseamnă creaţia lui 
Dumnezeu: oameni, natură, pământ. 
  Pentru că suntem în Postul Mare şi prin rugăciune orice 
suflet îşi poate găsi linişte, alinare şi sprijin, să urmăm cu 
toţii îndemnul: 

„Veniţi, creştini, la rugăciune
În casa Domnului cel Sfânt,

Veniţi, creştini, plecaţi genunchii
Şi fruntea voastră la pământ.

Când glasul clopotelor sună
Şi ne vesteşte sărbătoare.

Să lepădaţi grijile lumii
Şi să veniţi la închinare.”
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AVERTIZARE DE INCENDIU

 

 Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative/Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 605/579 din 
05.09.2008 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului 
deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi 
vegetale şi faptul că statistica incendiilor din ultimii ani 
arată că în perioada februarie-iunie, în România s-au 
înregistrat cel mai mare număr de arderi necontrolate, 
pentru evitarea situaţiilor de urgenţă produse de 
arderile necontrolate ca urmare a igienizării terenurilor 
cu vegetaţie uscată vă informăm că arderea vegetaţiei 
uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă 
nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, 
pentru prevenirea răspândirii bolilor sau dăunătorilor.
În vederea igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii 
au obligaţia de a solicita şi obţine de la autorităţile 
competente, următoarele documente:
- Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului;
- Permis de lucru cu focul de la primărie.

  După obţinerea permisului de lucru cu foc deschis se 
vor respecta următoarele măsuri:
  1. Se interzice utilizarea focului deschis în locuri cu 
pericol de incendiu şi pe timp de vânt. 
 2. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor 
şi a altor materiale combustibile se face în locuri special 
amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea 
măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării 
focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea 
permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după 
terminarea activităţii.
 3. Arderea miriştii (inclusiv terenuri virane, cu iarbă 
uscată şi mărăcinişuri) se va face cu respectarea 
următoarelor prevederi: condiţii meteo fără vânt, 
parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 ha, prin 
fâşii arate, izolarea zonei de ardere faţă de căi de 
comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, 
instalaţii, fond forestier prin executarea de fâşii arate, 
desfăşurarea arderii numai pe timp de zi, asigurarea 
personalu lu i  de supraveghere ş i  s t ingere a 
eventualelor incendii, asigurarea mijloacelor şi 
materialelor pentru stingerea eventualelor incendii 
(mături de nuiele, găleţi cu apă, lopeţi, furci, cazmale), 
stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului 

arderii, interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
 4. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe 
mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie 
şi lichide combustibile, respectiv 10 m faţă de 
materialele sau substanţele combustibile: lemn, hârtie, 
textile, carton, fân, fără a fi supravegheat şi asigurat prin 
măsuri corespunzătoare.
 5. Zona de siguranţă a drumului judeţean se curăţă 
obligatoriu de vegetaţie uscată şi resturi vegetale de 
către administratorul acestuia şi, după caz, de 
proprietarii de drept ai terenurilor.
 6. În toate cazurile, sunt obligatorii instruirea 
personalului de execuţie, control şi supraveghere 
asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, 
precum şi informarea şefului Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă.
  7.  Orice eveniment de această natură se anunţă de 
urgenţă la telefon 112.

CONTRAVENŢII
  - Se sancţionează cu amendă de la 3000 la 6000 lei, 
pentru persoane fizice, şi de la 25000 la 50000 lei pentru 
persoane jur id ice ,  nerespectarea  ob l igaţ ie i 
proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără 
titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau 
vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului şi fără informarea în prelabil a 
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă 
(conform art. 94, lit. n din OUG 195/2005 - privind 
protecţia mediului).
 - Persoana care observă un incendiu are obligaţia să 
anunţe prin orice mijloace serviciile de urgenţă, primarul 
sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilitaţile sale pentru 
limitarea şi stingerea incendiilor. În caz contrar primeşte 
o contravenţie de la 1000 la 2500 lei.
 - În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi 

agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele aflate în 
apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele 
de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora. În 
caz contrar primeşte o contravenţie de la 2500 la 5000 
lei;
 - Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a 
altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului 
de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru 
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se 
sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei.
  - Împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor 
profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de 
urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în 
domeniul apărării împotriva incendiilor se sancţionează 
cu amendă de la 5000 la 10000 lei.

    Preşedinte C.L.S.U.,                             Şef S.V.S.U.,         
            Primar,       Puran Victor-Alexandru
  Dascălu Nicolae-Liviu
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   Aprilie este luna în care soarele de primăvară aduce nu doar energie naturii, dar şi în mod inconştient pentru toţi 
oamenii, potrivit specialiştilor în astrologie. Doar dacă priveşti natura, vezi că are un efect pozitiv asupra stării tale. 
Pesimismul lunilor de iarnă va fi uitat repede. Această lună este descrisă ca una optimistă. Astrele confirmă cele 
spuse, fiind într-o poziţie avantajoasă. Horoscopul pentru Aprilie 2019 spune că oamenii vor avea succes în viaţa 
privată, dacă la începutul anului au avut depresii din această cauză. În cele din urmă, lumea parcă prinde viaţă. Te 
mai poţi aştepta la mai multe momente fericite şi sănătate din belşug. 

  Pentru că anul 2019 a debutat cu schimbări pe toate planurile pentru multe dintre semnele zodiacale, luna 
aprilie 2019 le rezerva unora dintre ele  schimbări pe plan profesional şi relaţional. Apar noi oportunităţi şi 
schimbări la locul de muncă. Multe zodii încă lucrează la schimbările pe care şi le-au propus să le facă în acest an.

  Berbecii au nemulţumiri în ceea ce priveşte locul de muncă. Salariul sau mediul în care 

îşi desfăşoară activitatea nu sunt pe placul lor şi vor un alt loc de muncă. Dacă ai un job 

în paralel, e posibil să îşi doreşti să renunţi la unul dintre ele, deoarece nu mai faci faţă 

volumului mare de muncă. Ai grija de tine şi de sănătatea ta. Efectele suprasolicitării la 

locul de muncă apar în timp şi îşi pun amprenta asupra stării tale fizice şi psihice. Nu-ţi 

neglija prietenii şi familia din cauza jobului.

  Taurii au parte de unele schimbări pozitive în ceea ce priveşte job-ul. Legăturile tale cu 

străinătatea îţi dezvoltă noi orizonturi, poţi primi chiar o ofertă tentantă de muncă în altă 

ţară. Dacă ai în plan să te dezvolţi pe plan profesional, însă, trebuie să munceşti mult, să 

studiezi şi să te perfecţionezi în acel domeniu. În aprilie, astrele sunt de partea ta şi în 

ceea ce priveşte relaţia de cuplu. Unele obstacole, cu care te vei confrunta sudează şi 

mai mult relaţia dintre voi doi, iar dacă nu ai un/o partener(ă), cu siguranţă îţi vei găsi.

Gemenii sunt cât se poate de spirituali în această perioadă. Latura lor spirituală le va 

dicta tendinţele şi alegerile în viitorul îndepărtat. Partenerii de cuplu, dacă există, sunt 

cam neglijaţi de nativii Gemeni, dedicându-şi toată atenţia spre ceea ce îi interesează. 

Cu toate acestea, nu sunt părăsiţi uşor, au parte de noi parteneriate şi încheie 

contracte avantajoase cu diverşi clienţi. Starea de spirit este la cote maxime, însă pot 

apărea unele complicaţii de sănătate care trebuie atent monitorizate.

Nativii Rac traversează o perioadă de contemplare şi autocunoaştere. Este 

momentul în care vor spune tot ce au pe suflet şi nu se vor mai minţi. Astfel, Racii vor lua 

o pauza pe plan sentimental sau vor încheia o relaţie care oricum nu prea mergea. În 

luna aprilie va rămâne în interesul Racilor cariera. Încearcă unele schimbări la locul de 

muncă, însă fără rezultate benefice. E nevoie de schimbarea atitudinii, trebuie să fii mai 

ferm(ă) în relaţia cu potenţialii parteneri sau chiar cu şefii. Nu abandona lupta.

  Leii au început să fie mai organizaţi, iar pe plan profesional apar unele schimbări. În 

această lună e posibil să primeşti o propunere de colaborare cu o firmă mare, posibil 

chiar să îţi schimbi locul de muncă, în urma semnării unui contract la începutul anului. 

Pe plan sentimental lucrurile tot nu se clarifica. Vei fi în continuare dezorientat(ă), nu 

ştii ce e trebuie să alegi şi ce este mai bine pentru tine. Trebuie să ai grijă şi de sănatate. 

Pot apărea unele probleme la nivelul oaselor sau al coloanei cervicale.
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  Fecioarele vor culege în această perioadă toate roadele muncii depuse de-a lungul 

timpului. Ai parte de multe satisfacţii, atât pe plan sentimental, dar şi profesional. Însă, 

nu totul va fi roz. Dacă nu ai încă un(o) partener(ă), astrele nu te ajută nici de data 

aceasta. Dacă ai un partener, iubirea este activată de astre acum şi te ajută chiar să 

clarifici unele probleme pe care le aveai cu partenerul/partenera de cuplu. Eşti în 

formă maximă în ceea ce priveşte sănătatea.

   Balanţele singure încă îşi caută partenerul/partenera pentru a întemeia o familie, la care 

visează de mult timp. Dacă ai un partener(ă) în străinătate e posibil să te muţi împreună cu 

el, acolo. Persoanele fără un(o) partener(ă) nu au parte de nicio schimbare şi rămân în 

continuare singure, încă o lungă perioadă. Comunicarea deficitară de care daţi dovadă îşi 

pune amprenta şi la nivel profesional, dar şi personal. Apar unele discuţii în familie, pe care 

e nevoie să le clarifici. Îţi sunt de mare ajutor exerciţiile fizice şi ieşirile în aer liber.

  Scorpionii nu reuşesc să fie pe aceeaşi lungime de undă cu partenerii de cuplu, iar 

discuţiile în contradictoriu sunt nesfârşite. Nu excelezi la capitolul comunicare şi ar fi 

indicat să îmbunătăţeşti acest aspect. Doar astfel, poţi rezvolva unele probleme care 

te macină de ceva timp în relaţia cu partenerul. La nivel profesional apar posibile 

colaborări, însă e nevoie să le analizezi bine înainte de a lua decizii. Poţi risca şi pierde 

sume importante de bani. 

  Luna aprilie îţi oferă perspective noi, idei şi şanse mari de reuşită, dacă doreşti să îţi 

schimbi locul de muncă sau cochetezi cu plecarea în altă ţară. Nu eşti mulţumit(ă) de 

tine şi nu ai o comunicare bună cu prietenii şi apropiaţii. Câteva exerciţii fizice, plimbări 

în parc sau un curs de yoga te-ar ajuta. Munceşti mult, iar rezultatele şi banii vin uşor. Fii 

mai putin critic(ă) cu propria persoană şi bucură-te din plin de vreme frumoasă de 

afară. Pot apărea câştiguri materiale neaşteptate în această lună.

   Nu excelezi nici pe plan sentimental, dar nici în ceea ce priveşte partea profesională. 

Ai nevoie în continuare de o direcţie, ca să ştii ce ai de făcut. Planurile pe care ţi le-ai 

făcut pe hârtie la începutul anului nu dau roade dacă nu ştii în continuare ce vrei. 

Gândeşte ca un lider şi inspiră-te de la cei mai buni în domeniu, dacă vrei să ai rezultate 

excelente pe plan profesional. Critici prea uşor, de aceea şi relaţia cu partenerul nu se 

îndreaptă în direcţia bună. Starea de sănătate îţi poate juca feste în această lună.

 Luna aprilie aduce cu ea unele oportunităţi din punct de vedere profesional pentru cei 

născuţi sub semnul Vărsătorului. Te poţi implica în unele proiecte măreţe, care aduc la 

suprafaţă potenţialul tău. Şefii tăi vor observa şi ei acest lucru şi vei primi cele mai bune 

recomandări. În ceea ce priveşte dragostea, astrele ţi-au rezervat unele suprize. E posibil să 

îţi întâlneşti jumatatea sau o persoană de care te vei indrăgosti la prima vedere. Dragostea 

pluteşte în aer şi pari dispus(ă) să o urmezi cu înverşunare.

Pentru că ai făcut puţină curăţenie în viaţa ta la începutul anului, în aprilie lucrurile 

sunt aşa cum îţi doreşti. Apar persoane noi în viaţa ta cu care interacţionezi uşor şi legi 

prietenii de durată. Încă nu ai ajuns la nivelul tău maxim pe plan profesional şi lucrezi 

din greu în ceea ce priveşte acest aspect. Chiar dacă nu ai partener(ă), nu disperi din 

acest motiv ş i profiţ i de pr imăvară. Vor apărea şanse reale de a-ţ i găsi 

partenera/partenerul, însă, nu-l sufoca cu propria prezenţă.



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 

2cu 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 2
m ,  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 
2

m , cu toate utilităţile - telefon:  0348 419 673.

» 2
 Vând teren extravilan, 2500 m , zona 

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

» Vând teren extravilan cu suprafaţa de 2077 
2

m , sat Argeşelu, comuna Mărăcineni - telefon: 
0741 193 685,  0725 945 974.

» Vând teren extravilan cu suprafaţa de 4700 
2 2

m , 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.

» 
2Vând 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.

  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.

    CONTRIBUABILII CARE PRIMESC AMENZI, 
SUNT RUGAŢI SĂ LE ACHITE LA CASIERIA 
PRIMĂRIEI MĂRĂCINENI ÎN  TERMEN DE 15 
ZILE CALENDARISTICE DE LA PRIMIREA 
ACESTORA. ÎN CAZUL ÎN CARE AMENZILE 
PRIMITE AU FOST ACHITATE ÎN ALTĂ PARTE 
D E C Â T  L A  C A S I E R I A  P R I M Ă R I E I 
MĂR ĂC INENI ,  SUNT  R UG AŢ I  SĂ  SE 
PREZINTE CU COPIE DUPĂ CHITANŢĂ.   
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S.C. MECHROM INDUSTRY S.R.L.

 Societate românească, parte importantă a 

grupului Campagnolo, Mechrom Industry a fost 

înregistrată în anul 2004, iar odată cu anul 2005 a 

început să producă efect iv primele două 

componente în două linii de fabricaţie: ansamblul 

pedalier şi schimbătorul faţă. Prima locaţie a fost 

în comuna Mărăcineni, într-un spaţiu închiriat.

 Programul România, funcţ ionând conform  

aşteptărilor,  în acelaşi an 2005 au fost introduse 

două noi linii de fabricaţie: schimbător spate şi 

s istemul de comandă, iar d in anul 2006 

societatea îşi desfăşoară activitatea într-o locaţie 

proprie în comuna Mărăcineni. În prezent există 

MECHROM1, localizat în comuna Mărăcineni, 

Argeş, cu o capacitate de producţie având o 

suprafaţă de circa 6000 mp şi circa 450 angajaţi, 

cu o cifră de afaceri, la nivelul anului 2017, de circa 

55 .598 .747 Euro ,  corespunzătoare une i 

producţii de circa 550.000 componente în 2017 şi  

MECHROM2, înfiinţat în august  2011, în comuna 

Curtişoara, judeţul Olt, când s-a lansat ş i 

producţia de roţi de Aluminiu-Carbon şi  din 2018 

în cadrul unei hale noi de 12.500 mp cu circa 150 

angajaţi.

FEBRUARIE 2019

PRIOTEASA CRISTIAN-DANIEL şi 
GHIŢĂ MIRELA-RAMONA

CĂSĂTORII

  Elevii  LICEULUI  TEHNOLOGIC  NR.1 

MĂRĂCINENI, ciclul primar şi gimnazial, vă invită joi, 

18.04.2019, vineri, 19.04.2019 şi duminică, 

21.04.2019 - de FLORII, între orele 10.00 -13.30 să 

vizitaţi expoziţia intitulată „MÂINI DIBACE”. Lucrările 

realizate de elevi vor fi expuse la BIBLIOTECA 

ŞCOLII GIMNAZIALE din MĂRĂCINENI.

  Din veniturile realizate prin vânzarea lucrărilor, 

vom încerca să facem O BUCURIE DE SFINTELE 

PAŞTI copiilor şi bătrânilor care au nevoie de ajutor.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!



   Cei care au gospodării locuite la distanţă mai mare de 
2 km de reţeaua naţională  electrică pot beneficia de 
o centrală fotovoltaică în valoare de 25.000 de lei  fără 
cofinantare. Nu este nevoie de cadastru la locuinţă, ci 
doar să fie înregistrată  în  Registrul Primariei. 

   Dosarul îl întocmeşte primăria pentru toţi solicitanţii 
din raza comunei/oraşului - este un dosar simplu care 
se depune la Consiliu Judeţean, care apoi, după 
verificare îl depune la Agenţia Fondului de Mediu. 

  Este ocazia unică de a primi curent electric casele 
izolate, dat fiind faptul că  un racord de 2 km este 
imposibil de suportat din cauza unui cost imens - este 
cazul caselor de la deal/munte, case ale proprietarilor 
de bovine/ovine, caselor de rromi izolate. 

Tel.: 0744 384 321 - col.(R) ing. Balici Mihai, 

Bucureşti

VOICAN MIHAIL
BRICEAG ION                    

IANUARIE  2019

CHIOSESCU ELISABETA
DELIU CONSTANTIN

MITROI ION
PĂNESCU ION                    

FEBRUARIE 2019
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DROB DE PUI

  INGREDIENTE:

· 5-6 ou ă,

· 1 legatură de pătrunjel,

· 1 legătură de mărar,

· 1 kg ficat de pui,

· 1/2 kg pipote de pui,

· 1/2 kg inimi de pui,

· 3-4 cepe albe,

· 2 bucăţi de praz

· 3 ouă fierte,

· sare şi piper.

MOD DE PREPARARE:

  Mai întâi am curăţat prazul şi ceapa şi le-am spălat 

bine. Ficatul l-am prăjit fără sare, ca să nu se 

întărească. Am tocat ceapa şi prazul mărunt şi le-

am călit în cratiţă cu uleiul în care a fost prăjit ficatul, 

pentru a-i da o aromă bună. Inimile şi pipotele le-

am fiert în apă cu puţină sare. Toate acestea au fost 

tăiate apoi mărunt blender, (sau se pot toca cu un 

mie îmi plac mai mari tăiate).

 Peste ele am adăugat mărarul şi pătrunjelul tocate 

mărunt, apoi cele 5-6 ouă crude şi le-am amestecat 

bine. Am condimentat după  gust cu sare şi piper. 

Într-o tavă de cozonac, tapetată cu hârtie de copt, 

am pus la bază jumătate din compoziţia obţinută, 

apoi am aşezat cele trei ouă fierte şi peste am 

adăugat restul de compoziţie. Am dat tava la copt la 

foc potrivit până s-a rumenit frumos pe deasupra.  

                                Poftă bună!
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IISUS  HRISTOS – ÎMPĂRATUL ŞI MÂNTUITORUL NOSTRU

 Cu o săptămână înainte de Paşti, în Biserica Ortodoxă se 
prăznuieşte sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim, 
care are la bază evenimentul intrării triumfale a 
Mântuitorului în Ierusalim înainte de Patimile şi Învierea Sa 
din morţi.

Prin această intrare, se împlinea una din proorocirile 
mesianice ale Vechiului Testament, şi anume cea a 
proorocului Zaharia, făcută cu 500 de ani înainte de 
naşterea Domnului, prin care spunea: ,,Bucură-te foarte, 
fiica Sionului, căci iată împăratul tău vine la tine drept şi 
biruitor: smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei". Cu şase 
zile înainte de Paştele iudaic Iisus venise în Betania unde 
era Lazăr, pe care-l înviase din morţi, iar a doua zi a intrat în 
Ierusalim. Mulţimea, venită aici pentru sărbătoarea 
Paştelui, auzind de venirea Lui, a luat ramuri de finic şi a 
ieşit în întâmpinarea Lui strigând: ,,Osana! Bine este 
cuvântat cel ce vine întru numele Domnului".

 De la acest fapt a luat naştere sărbătoarea care se mai 
numeşte în popor şi Floriile, unul din cele zece praznice 
împărăteşti în cinstea Mântuitorului.

 Sărbătoarea mai este cunoscută şi cu alte denumiri, cum 
ar fi cea de „Duminica Stâlpărilor pentru că istorisirea 
evanghelică ne aminteşte de faptul că poporul ţinea în 
mâini stâlpări, adică ramuri sau crenguţe de finic, palmier 
sau de măslin, de unde şi denumirea de ,,Duminica 
ramurilor". În amintirea acestui fapt, în această zi se aduc în 

bisericile noastre ramuri de salcie care se binecuvântează 
cu o rugăciune specială, în timpul slujbei de dimineaţa, 
înaintea Sf. Liturghii şi se împarte credincioşilor, care le ţin 
în mâini în timpul slujbei, ca simbol al biruinţei împotriva 
morţii, dovedită prin învierea lui Lazăr de către Mântuitorul, 
cu o zi mai înainte. Aceste ramuri sunt apoi purtate, în 
unele părţi ale ţării noastre, la brâu, ca o cingătoare, pentru 
tămăduirea de dureri şi de mijloc. În alte locuri, din ele se 
fac cununiţe care se aşează la icoane sau candele, până în 
anul următor, fiind aducătoare de bine.                                                                                                                                                                                                                                        

Dacă în centrul istoriei mântuirii se află activitatea 
răscumpărătoare a Mântuitorului şi Jertfa Sa (Patimile, 
moartea pe Cruce şi Învierea din morţi), în inima sau 
centrul anului bisericesc stau Paştile sau sărbătoarea 
Învierii, precedată de Săptămâna Sfintelor Patimi. Acest 
fapt face din sărbătoarea Învierii Domnului cea mai mărită, 
îmbucurătoare şi solemnă dintre sărbătorile anului. 
Duminica Învierii „guvernează întocmirea întregului ciclu 
mobil de sărbători al anului bisericesc“, amintindu-ne de 
trecerea noastră de la întuneric la lumină şi de la moarte la 
viaţă: „Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos 
Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de 
biruinţă“ (Cântarea 1 din Canonul Paştilor). 

Este trist că astăzi omul încearcă să raționalizeze totul, 
până și taina lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos este o taină 
de care trebuie să ne apropiem prin credință, să nu o 
raționalizăm, rațiunea să fie luminată de har, să devină un 
act suprarațional, ca cei doi apostoli, Petru și Ioan, care în 
ziua Învierii alergau la mormânt, unul fiind filozofia activă-
fapta și  celălalt  filozofia contemplativă-mintea 
înduhovnicită. Nu vom accepta taina Învierii lui Hristos și 
taina învierii noastre, ca existență după moarte, decât 
printr-o pregătire duhovnicească. Progresul în 
cunoaşterea lui Dumnezeu presupune progresul 
duhovnicesc.

 În noaptea de Paști, la Praznicul Învierii Domnului, creștinii 
merg să primească Lumină la chemarea  slujitorilor 
Sfintelor Altare, devenind  purtători de lumină. Salutul  
creștinesc: ,,Hristos a Înviat” devine nu numai o mărturisire, 
ci o propovăduire, apostolat, iar răspunsul ,,Adevărat a 
Înviat” o recunoaștere, o solidaritate, o angajare în această 
credință a iubirii divine, a Învierii.

 Învierea ca rod al iubirii divine trebuie să rodească și ea 
pornind din noaptea Sfântă în împlinirea rugăciunii 
Mântuitorului ca ,, toți să fie una!” prin iubire.

  “Din aceasta vor cunoaște toți că-Mi sunteți ucenici”… deci 
lucrul nostru să fie împlinit cu chibzuință ca nimeni și nimic 
să nu ne oprească din drumul spre eternitate.                                                                                              

 Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele şi să 
ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare! Paşte 
Fericit!

HRISTOS A ÎNVIAT!

"Iar dacă Hristos n-a înviat zadarnică este credința voastră, sunteți încă în păcatele voastre; 

și atunci și cei ce au adormit în Hristos au pierit”. (I Cor. 15, 18)

Preot Polovel Marius, Mărăcineni I
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    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
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