
    Cu înaltă consideraţiune, 
  Primar, 

Nicolae Liviu Dascălu

A venit toamna cea cu mâneci lungi, cu mere 
coapte şi gutui şi dor de nuci verzi. Culori tari, 
zarvă mare de şcolari, arome şi gusturi sofisticate 
în buchete de miresme adunate. Gama dulcelui 
parfumat a sosit la mine-n grădină, unde se-
ntâlnesc de-a valma fructe şi flori, culori, frunze, 
ramuri şi viţă de vie.

Şi-n graba ei, pentru noi, pentru noi toţi, 
speranţele abia răsar de sub grosul covor de 
frunze proaspăt veştejite, speranţe care ne 
poartă  până la noul verde al primăverii.

 Vă doresc din suflet ca această rodnică toamnă 
să vă găsească alături de cei dragi în jurul meselor 
îmbelşugate, plini de veselie şi sănătate!

4/2019
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI
LUNILE IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2019

 HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL LUNA IUNIE 2019
1.  privind Hotărâre atribuirea unui contract de lucr ri - ă  

E ţ ă ţ ă ţă ă ăxecu ie  poart  t rad i iona l  r neasc  t ip 
„Maramure ean” i f nt na decorativ  din cadrul ş ş â â ă
proiectului de investi ie: ”Modernizare cl dire n vederea ţ ă î
cre rii unui a ez m nt cultural, zona Lota , sat Arge elu, ă ş ă â ş ş
comuna M r cineni, jude ul Arge ” prin cump rare direct  ă ă ţ ş ă ă
online din catalogul SEAP, operatorului economic S C  . .
FLORIMAR FOREST ACTIV S R L , conform ofert  ata at .. . . ă ş ă
  2.  privind Hotărâre aprobarea participării la cursuri de 
perfecţionare a funcţionarilor publici, personalului 
contractual şi consilierilor locali, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Mărăcineni şi Consiliului 
Local Mărăcineni, judeţul Argeş, aprobarea caietului de 
sarcini, aprobarea de norme procedurale proprii şi 
atribuirea unui contract  de servicii de formare 
profesională  unei firme  specializate.
 3.  privind Hotărâre reorganizarea activita ii Prim riei ţ ă
comunei M r cineni i modificarea structurii func iilor ă ă  ş ţ
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei M r cineni, jude ul Arge .ă ă  ţ ş
  4.  Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri i ş
cheltuieli r.1/2019.n
 5.  privind Hotărâre avizarea documentaţiei Plan  
Urbanistic Zonal (PUZ) n vederea realiz rii obiectivului  î ă
“Construire locuin , garaje, anex  i mprejmuire teren, sat ţă   ă ş î  
M r cineni, comuna M r cineni, jude ul Arge ”, beneficiar ă ă  ă ă  ţ ş  
dna Ograda Mihaela-Elena.
  6.  privind Hotărâre aprobarea indicatorilor economici la 
faza Proiect Tehnic-actualizaţi, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie: “Reamenajare urbană cartier 
blocuri, faza I, căi de acces şi parcări, sat Mărăcineni, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş“ - lucrări rămase de 
executat.
  7.  privind Hotărâre aprobarea indicatorilor economici la 
faza Proiect Tehnic-actualizaţi, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie: “Reamenajare urbană cartier 
blocuri, faza a II-a, Peisagistica, sat Mărăcineni, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş” - lucrări rămase de executat .
  8.  privind Hotărâre aprobarea indicatorilor economici la 
faza Proiect Tehnic-actualiza , pentru realizarea t  
obiectivului de investi ie “Reabilitare Liceu Tehnologic,ţ :  
comuna M r cineni, jude ul Arge “.ă ă  ţ ş
  9.  privind Hotărâre aprobarea indicatorilor economici la 
faza Proiect Tehnic-actualizaţi, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie: “Reabilitare Şcoală Argeşelu, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş“.
  10.  privind Hotărâre aprobarea indicatorilor economici la 
faza Proiect Tehnic-actualizaţi, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie: “Construire cămin cultural, sat 
Mărăcineni, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş“.
  11.  privind Hotărâre aprobarea indicatorilor economici la 
faza Proiect Tehnic-actualiza i, pentru realizarea ţ  
obiectivului de investi ie “Reamenajare parcare auto, zona ţ :  
blocuri, comuna M r cineni, jude ul Arge “ă ă  ţ ş .
 12.  privind Hotărâre admiterea receptiei finale pentru 
obiectivul de  investiţie: ”Modernizare drumuri, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş”.
 13.  privind Hotărâre contractul de servicii “EXPERTIZA 
CONSILIERE TEHNIC  PARTE” pentru solu ionarea cauzei Ă ţ
dosarului nr. 125/129/2019 al Judec toriei Pite ti, privind ă ş
reclamanta S C  ELECTROV LCEA S R L , n calitate de . . Â . . . î

executant al lucr rii ”Reabilitare i amenajare re ea stradal ,ă ş ţ ă  
comuna M r cineni, jude ul Arge ” din cadrul contractului ă ă ţ ş
nr. 5374/10.05.2016 ncheiat ntre omuna M r cineni i î î c ă ă ş
S C  Electrovalcea S R L , prin ncredin are direct  firmei S C  . . . . . î ţ ă . .
PROEX CONSTRUCT S R L , conform ofert  ata at .. . .  ă ş ă
 14.  privind Hotărâre aprobarea modific rii valorii, prin ă  
diminuare, pentru contractul 13190/17.12.2018, conform  
dosar nr. 6021/05.06.2019, privind obiectivul de investi ieţ : 
”Reabilitare prin asfaltare strada Industriei, comuna 
M r cineni, jude ul Arge ”, ncheiat ntre COMUNA ă ă ţ ş î î
M R CINENI i S C  GENERAL TRUST ARGE  S R L.Ă Ă ş . . Ş . .
  15. privind Hotărâre aprobarea indicatorilor economici la 
faza Proiect Tehnic-actualiza i pentru realizarea ţ
obiectivului de investi ie “Modernizare cl dire n vederea ţ : ă î
cre rii unui a ez m nt cultural, zona Lota , sat Arge elu,ă ş ă â  ş  ş  
comuna M r cineni, jude ul Arge  “.ă ă  ţ ş
 16.  privind Hotărâre atribuirea  unui contract de servicii 

pentru organizarea procedurii de licitaţie, având ca obiect 
atribuirea unui contract de execuţie de lucrări prin 
cumpărare directă din catalogul SEAP/SICAP,  unui 
operator economic specializat în domeniu, pentru 
realizarea obiectivului de investiţie: „Modernizare clădire în 
vederea creării unui aşezământ cultural, zona Lotaş, sat 
Argeşelu, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.
 17.  privind Hotărâre trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al comunei M r cineni a bunului ă ă
Buldoexcavator Caterpilar, tip 428F, nchirierea utilajului  î
c tre persoanele interesate i stabilirea taxei de nchiriere.ă ş î

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL LUNILE IULIE, AUGUST
ŞI SEPTEMBRIE 2019

 1. Hotărâre privind reorganizarea activitaţii primăriei 
comunei Mărăcineni şi modificarea structurii funcţiilor 
publice din cadrul aparatului de specialiatate al primarului 
comunei Mărăcineni, judeţul Argeş.
 2. Hotărâre privind Actualizarea Programului Anual de 
achiziţii publice pentru anul 2019 al comunei Mărăcineni 
ca urmare a necesităţii de noi investiţii şi prestări de servicii.
  3. Hotărâre privind mandatarea Societăţii APĂ CANAL 
2000 S.A. în vederea valorificării mijloacelor fixe „contori 
apă”.
 4. Hotărâre privind avizarea documentaţiei  Plan 
Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea realizării obiectivului 
“Construire locuinţe şi împrejmuire teren, comuna 
Mărăcineni, sat Argeşelu, str. Castanului, nr. 432B, judeţul 
Argeş”, beneficiar: S.C. ROBERT TOTAL INVEST S.R.L.
 5. Hotărâre privind stabilirea regulamentului de aplicare a 

procedurii de adoptare a unor taxe speciale pe anul 2019, 
instituite de Consiliul Local Mărăcineni, în completarea 
HCL nr. 174/17.12.2019 privind stabilirea taxelor şi 
impozitelor locale pentru anul 2019.
 6. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli nr. 2/2019.        
 7. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli nr. 2/2019.
 8. Hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a 
organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Mărăcineni şi 
reorganizarea activitaţii primăriei comunei Mărăcineni, în 
conformitate cu OUG 57/2019 - privind Noul cod 
administrativ.
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  9. Hotărâre privind actualizarea Devizului General al 
obiectivului de investiţie - Reamenajare urbană cartier 
blocuri faza II, peisagistică, comuna Mărăcineni, judeţul 
Argeş.
 10. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui contract 
de servicii de consultanţă, în vederea organizării 
procedurii de licitaţie privind atribuirea unui contract de 
execuţie de lucrări rămase de executat pentru obiectivul 
de investiţie: „Reamenajare urbană cartier blocuri faza 
II, peisagistică în sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, 
judeţul Argeş”, prin cumpărare directă din catalogul  
SEAP/SICAP.
 11. Hotărâre privind Actualizarea Programului Anual de 

achiziţii publice pentru anul 2019, al comunei 
Mărăcineni, ca urmare a necesităţii de noi investiţii şi 
prestări de  servicii.
 12. Hotărâre privind aprobarea funcţiilor publice, a 
organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Mărăcineni şi 
reorganizarea activităţii primăriei comunei Mărăcineni, 
în conformitate cu OUG 57/2019 - privind Noul cod  
administrativ.
 13. Hotărâre privind Actualizarea Programului Anual de 

achiziţii publice pentru anul 2019, al comunei 
Mărăcineni ca urmare a necesităţii de noi investiţii şi 
prestări de servicii.
 14. Hotărâre privind aprobarea participării comunei 
Mărăcineni ca partener în Proiectul cu finanţare 
europeană ”Europa pentru cetăţeni” cu tema: „Valorile 
Europei şi identitatea naţională. Cursa cu obstacole 
către viitoarea Europă pentru cetăţeni” şi implicit a 
semnării Acordului de parteneriat de catre dl Nicolae-
Liviu Dascălu, primarul comunei Mărăcineni.
 15. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui contract 
având ca obiect servicii elaborare PT+CS+DE+DTAC şi 
asistenţă tehnică din partea proiectantului  privind  
lucrări rămase de executat pentru obiectivul de 
investiţie: „Reamenajare urbană-zona blocuri - Faza a II-
a, Peisagistică, sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni, 
judeţul Argeş”, operatorului economic specializat în 
domeniu, respectiv S.C. OPM NEW EXCLUSIVE GROUP 
S.R.L.
 16. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui contract 
având ca obiect servicii elaborare PT+CS+DE+DTAC şi 
asistenţa tehnică din partea proiectantului privind 
obiectivul de investiţie: „Realizarea unei cişmele 
staradale alimentată dintr-un foraj la adâncimea de cca 
150 m - zona blocuri - sat Mărăcineni, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş”, operatorului economic 
specializat în domeniu, respectiv S.C. OPM NEW 
EXCLUSIVE GROUP  S.R.L.
 17. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli nr. 3/2019.
 18. Hotărâre privind desemnarea dnei SCĂRLATESCU 

VIOLETA, asistent social în cadrul compartimentului 
asistenţă socială al primăriei Mărăcineni să reprezinte 
Consiliul Local Mărăcineni, numit tutore al dnei 
Enculescu Anişoara, persoană pusa sub interdicţie, prin 
Sentinţa civila nr. 1147/2018 a Judecătoriei Piteşti.
 19. Hotărâre privind aprobarea contractării şi/sau 
garantării unei finanţări rambursabile interne/externe 
în valoare de 19.447.267,08  lei cu TVA, pentru investiţia: 
„Modernizare reţea stradală şi amenajare scurgere ape 

pluviale pe străzile: Alunului, Florilor, Murului, 
Crizantemelor, Gârlei, Părului, Argeşelu, Castanului, 
Zmeurei, Lotaşi, Gării şi Gropeni”.
 20. Hotărâre privind Proiectul de hotărâre privind 
atribuirea contractului de execuţie de lucrări  pentru 
obiectivul de investiţie: ”Reamenajare urbană – zona 
Blocuri - Faza II - Peisagistică, sat Mărăcineni, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş”, prin cumpărare directă din 
catalogul SICAP/SEAP, firmei S.C. FLORIMAR FOREST 
ACTIV S.R.L.
 21. Hotărâre privind atribuirea contractului de execuţie 

de lucrări  pentru obiectivul de investiţie: ”Realizarea 
unei cişmele stradale, alimentată dintr-un foraj la 
adâncimea de cca. 150m, zona blocuri sat Mărăcineni, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”, prin cumpărare 
directă din catalogul SICAP/SEAP, firmei S.C. FLORIMAR 
FOREST ACTIV S.R.L.
 22. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici 

la faza Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi DTAC  pentru 
obiectivul de investiţie: „Reamenajare urbană – zona 
blocuri – faza II – Peisagistică, sat Mărăcineni, comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş” - rest de executat.
 23. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici 

la faza Proiect Tehnic, Detalii de Execuţie şi DTAC  pentru 
obiectivul de investiţie: „Realizarea unei cişmele 
stradale, alimentată dintr-un foraj la adâncimea de cca. 
150 m, zona blocuri ,  sat Mărăcineni comuna 
Mărăcineni, judeţul Argeş”.           
 24. Hotărâre privind admiterea recepţiei la terminarea 

lucrării, pentru obiectivul de investiţie: ”Amenajare zonă 
şcoală Argeşelu,  comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”. 
 25. Hotărâre privind admiterea recepţiei la terminarea 

lucrării, pentru obiectivul de investiţie: ”Extindere reţea 
stradală comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.
 26. Hotărâre privind admiterea recepţiei la terminarea 

lucrării, pentru obiectivul de investiţie: ”Reabilitare prin 
asfaltare strada Industriei, comuna Mărăcineni, judeţul 
Argeş”.
 27. Hotărâre privind actualizarea Programului Anual de 

achiziţii publice pentru anul 2019, al comunei 
Mărăcineni, ca urmare a necesităţii de noi investiţii şi 
prestări de servicii.
 28. Hotărâre privind atribuirea unui contract/comandă 

de furnizare şi montare produse minimale necesare 
bunei funcţionări a activităţilor din cadrul dispensarului 
uman, prin cumpărare directă din SEAP de la următorii 
operatori economici: S.C. FLORIMAR FOREST ACTIV 
S.R.L., S.C. EUROMATIC PLUS S.R.L. şi S.C. CISCO NET 
GROUP S.R.L., referitor la obiectivul de investiţie 
”Înfiinţare dispensar uman în comuna Mărăcineni, 
judeţul Argeş, sat Argeşelu, DJ 740”.   
 29. Hotărâre privind  actualizarea documentelor care 
stau la baza funcţionării Centrului de copii  Alba ca 
Zăpada şi cei 60 de pitici, din comuna Mărăcineni, 
judeţul Argeş, având în vedere modificările aduse prin 
Ordinul nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 
destinate copiilor, în vigoare de la 28 februarie 2019.
 30. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri 

şi cheltuieli nr. 4/2019. 
 31. Hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi 

în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic nr.1 
Mărăcineni pentru anul şcolar 2019-2020.
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CENTRUL DE ZI «ALBĂ CA ZĂPADA ŞI CEI 60 DE PITICI»
UNIVERSUL COPILĂRIEI

 Cu paşi domoli de parc-ar vrea să mai rămână, vara 
se îndepărtează de noi. Odată cu ea pleacă şi zilele 
frumoase de vacanţă. Luni, 2 septembrie, Centrul 
de Zi și-a deschis larg porțile. Ne întoarcem cu 
câțiva centimetri mai înalți, cu povești de vacanță și 
cu un zâmbet larg pe față, emoționați de întâlnirea 
cu colegii și cu doamnele educatoare.                                                                                           
  A început o nouă poveste, un nou an şcolar plin de 
provocări atât pentru cei mici dornici de 
cunoaştere, pentru părinţi, susţinătorii lor fideli, cât 
şi pentru educatoarele care le îndrumă paşii spre 
cunoaştere şi educaţie şi care trăiesc împreună cu 
copiii fiecare emoţie a descoperirii misterelor şi 
comorilor acestei lumi.
 La intrarea în noua  sală de grupă, cu un specific 

vârstei, fiecare copil a găsit pe măsuță câte o 
surpriză dulce.
 Prichindeii de la Grupa Mică au pășit cu emoții și 
curiozitate în Centru. Pentru a-i face să treacă peste 
acestea, doamnele educatoare le-au pregătit 
activități distractive care să-i motiveze pentru a 
participa cu drag la activităţile Centrului. 
  Ce noi experiențe ne vor aștepta? Câte provocări! 
Câte lucruri noi vom învăța! Acesta este Centrul 
nostru! Așa a fost prima noastră zi din noul an 
școlar!



pag.

 5

ediţia

IV

CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL “CUPA  MĂRĂCINENI” 
PE TEREN SINTETIC - EDIŢIA A VI-A 2019

  În zilele de 05 şi 06 octombrie  2019, a avut loc cea 
de-a VI-a ediţie a competiţiei de minifotbal „Cupa 
Mărăcineni”. O competiţie sportivă de amploare în 
judeţul Argeş, organizată de către Primăria 
Mărăcineni unde au participat 12 echipe din 
Mărăcineni şi altele  din judeţul Argeş. O întrecere de 
succes cu echipe bine pregătite. Evenimentul a fost o 
iniţiativă a domnului primar Nicolae Liviu Dascălu. 

Meciurile au început sâmbătă dimineaţă şi s-au 
încheiat duminică după-amiază. Întrecerea 
sportivă a adus la start nume mari ale fotbalului 
ro m â n e s c .  C ă t ă l i n  M u n t e a n u  ş i  A n d re i 
Mărgăritescu au fost doar doi dintre fotbaliştii  
consacraţi care au jucat la Mărăcineni, alături de ei 
fiind prezenţi Ilie Bărbulescu şi Vasile Stan, consilerii 
locali şi cetăţenii localităţii. Cu toţii au răspuns 
pozitiv invitaţiei edilului Nicolae Liviu Dascălu de a 
veni la mişcare. Eforturile depuse de domnul 
primar pentru a organiza această întrecere au fost 
unele susţinute, fiind atraşi lângă această 
competiţie sponsori importanţi, care au acordat 
premii în bani primelor trei clasate la finalul 

competiţiei. Primarul Nicolae Liviu Dascălu a 
premiat echipele participante şi câştigătorii cu 
diplome, trofee şi  premii în bani. Primarul localităţii 
Mărăcineni organizează mai multe evenimente de 
acest fel în fiecare an, acesta făcând eforturi 
susţinute pentru ca locuitorii comunei să vină la 
mişcare şi să petreacă momente de neuitat 
împreună.
 În urma rezultatelor  obţ inute ,  echipele 
câştigătoare ale ediţiei a VI-a  a Campionatului de 
minifotbal“ Cupa  Mărăcineni”   au fost următoarele:
      , Locul I- EREMIA TEAM
      ,Locul II- AS OARJA
     . Locul III-  IPA ARGEŞ
 De asemenea, au fost premitaţi şi următorii 
jucători cu diplome şi cupe:
  TITLUL DE GOLGHETER  - CĂTALIN MUNTEANU   
de la echipa  EREMIA TEAM,
  TITLUL DE CEL MAI BUN PORTAR - LIXANDRU 
MIHAI de la echipa  AS OARJA,
  TITLUL DE CEL MAI TEHNIC JUCĂTOR - GLONŢ 
ROBERTO  de la echipa  AS OARJA.
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DESCHIDEREA NOULUI AN ŞCOLAR 2019 - 2020

  Aglomeraţie mare în ziua de 9 septembrie 2019  în 

curţile şcolilor generale din Mărăcineni  şi curtea  

Liceului Tehnologic Mărăcineni ,  cu ocazia 

deschiderii noului an şcolar 2019-2020. Emoţiile au 

reînceput pentru elevii din comuna Mărăcineni care 

au trecut din nou pragul instituţiilor de învăţământ. 

Fie că sunt în primii ani de şcoală sau că anul acesta 

Evaluarea Naţională bate la uşă, elevii au venit 

frumos îmbrăcaţi cu gândul la un an mai bun. Cum 

educaţia reprezintă o prioritate pentru primarul 

comunei Nicolae Liviu Dascălu, acesta a dovedit şi 

că este alături de elevii comunităţii oferindu-le 

ghiozdane şi rechizite şcolare elevilor de  clasa 

pregătitoare şi clasa  I din cadrul şcolilor generale 

aflate pe raza comunei şi a transmis următorul 

mesaj: “ Cu ocazia începerii noului an şcolar vreau 

să transmit elevilor multă putere de muncă și 

reușite pe măsura efortului depus, părinților și 

cadrelor didactice multă răbdare, decizii înțelepte 

și să ne bucurăm împreună la sfârșitul anului școlar  

de rezultatele fiecărui copil. Mult  succes  tuturor!" 
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 Începând cu anul 2015 a fost instituită prin lege 

Ziua Naţională a Portului Popular, care este 

sărbătorită în a doua duminică din luna mai. 

Iubitorii costumului popular şi ai tradiţiilor argeşene 

au participat duminică, 12 mai 2019, în Mioveni la 

un eveniment dedicat acestei zile.

 

 Evenimentul a fost organizat în centrul civic al 

oraşului şi a debutat cu o paradă a costumelor 

naţionale specifice mai multor zone din judeţ şi din 

ţară. Au fost bineveniţi toţi cei care au avut sau nu 

un costum tradiţional întreg, o ie nouă sau veche 

sau orice alt obiect vestimentar tradiţional 

românesc (ie, fotă, brâu, bete, chimir, maramă, 

pălărie, cojoc, pieptar, broboadă, traistă, salbă, 

vestă, legătoare, şorţ, cioareci, zăvelci). Costumele 

populare au fost diferite, însă au arătat frumuseţea 

portului popular românesc. Sărbătoarea a 

continuat cu un spectacol artistic susţinut de către 

ansamblurile folclorice participante.

  La paradă, comuna Mărăcineni a fost reprezentată 

de un grup de elevi însoţit de prof. Ileana Tănase şi 

Alina Zamfir, cu toţii purtând frumosul costum 

popular românesc. Alături de ei, au fost prezenţi şi 

părinţii care le-au fost alături mereu, sprijinindu-i pe 

copii în participarea la diferitele activităţi 

extraşcolare. Cântecele şi jocurile populare au adus 

bucurie şi voie bună în rândul participanţilor şi a 

spectatorilor deopotrivă.

  A lua parte la un astfel de eveniment este un mod 

simplu şi frumos de a da respectul ce se cuvine 

înaintaşilor noştri. Aceste costume populare poartă 

în ele poveşti ale istoriei şi tradiţiilor poporului 

nostru. Cei ce îndrăgesc costumul popular 

românesc au avut ocazia să îl poarte cu mândrie la 

această manifestare.

 Haideţi cu toţii să purtăm mai des costumele 

populare şi să arătăm lumii întregi frumosul nostru 

port naţional, pentru că reprezintă oaza noastră de 

românism autentic, unic în lume! 

SĂ PREŢUIM COSTUMUL POPULAR!



PREVIZIUNI ASTROLOGICE NOIEMBRIE 2019
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  Noiembrie 2019 aduce oamenilor transformarea naturii, scurtarea zilelor şi mai puţină energie. Nu e de 
mirare, până şi poziţia planetelor arată acelaşi lucru. Toanele depind de culoarea naturii, care începe să 
fie pământenie şi gri. Este perfect normal. Aceste instincte sunt în sinea noastră, fie că ne place sau nu.
   Horoscopul pe Noiembrie 2019 sfătuieşte oamenii să compenseze oboseala cu evenimente fericite. În 
acest mod veţi putea să vă recuperaţi energia pierdută. Aveţi atât de multe lucruri care vă aşteptă, chiar 
dacă nu vi se pare. Nu uitaţi să vă relaxaţi. Corpurile dumneavoastră  vor fi ocupate în această lună, 
optimismul nu va fi la cotele aşteptate, iar zilele reci îşi vor pune amprenta pe stilul de viaţă.

  Planurile cu privire la venitul tău sau la locuinţa ta suferă o încetinire. Este posibil să nu ai energia 
pentru a obţine ce vrei, dar în ciuda acestui fapt, viaţa profesională rămâne într-o lumină favorabilă.
   În următoarele câteva săptămâni, şefii îţi vor recunoaşte eforturile şi poate fi vorba de o promovare 
sau un bonus. Acesta este luna în care atragi oameni şi circumstanţe care-ţi vor facilita munca. Şi în 
sfârşit, în cursul anului următor, vei avea oportunităţi de creştere sau de îmbunătăţire. Noiembrie 
promite din nou o creştere sporită a activităţii la locul de muncă pentru Berbeci. Dar acum, ai un simţ 
de perspectivă şi eşti stăpân pe timpul tău. De aceea vei trece peste aceste zile fără nicio problemă. 
Dexteritatea ta poate atrage chiar şi atenţia superiorilor. Ar putea exista unele dispute minore în 
relaţii. Dar cu siguranţă nu este nimic fatal.

   Pentru că probabil ai fost foarte ocupat în ultima vreme, nu vei avea destul de mult entuziasmul tău 
obişnuit. Aşa că este un moment bun să îţi iei o vacanţă. De fapt, este un moment bun pentru a 
întâlni oameni din diferite domenii. Şi în cursul anului următor vei avea oportunităţi de a 
experimenta creşterea personală prin relaţiile apropiate.
   Nu este o coincidenţă faptul că Luna Nouă aici, pe 2 noiembrie 2019, anunţă noi începuturi pentru 
tine în această zonă a vieţii tale. Noiembrie le va aduce Taurilor avantaje la locul de muncă. Datorită 
abilităţilor de comunicare foarte dezvoltate, vei putea stabili cu uşurinţă contacte noi la lucru. Prin 
urmare, poţi aduce câştiguri considerabile companiei la care lucrezi. Succesul tău nu va trece 
neobservat. Este important să fii umil şi să nu ţi se urce la cap.

 Ai şansa unei discuţii deschise cu partenerul, care poate genera o nouă înţelegere între voi. Fă 
acest lucru înainte de jumătatea lunii noiembrie, pentru a evita posibilitatea confuziei în orice fel de 
comunicare. Legat de locul de muncă sau de sănătatea şi alimentaţia ta, vei avea ocazia, în cursul 
anului următor, de a-ţi îmbunătăţi aceste zone ale vieţii. De fapt, Luna nouă aici pe 2 noiembrie 
sugerează că acesta este un moment foarte bun pentru un nou început. Poate că vei găsi un loc de 
muncă nou, sau vei avea o nouă atitudine faţă de sănătatea sau dieta ta. Orice ar fi, alegerea este a ta.
   În noiembrie, Gemenii se pot baza pe sprijinul familiei. Orice problemă poate fi depăşită mult mai 
uşor dacă nu duci singur această povară. Permite oamenilor din jur să te ajute. În această perioadă s-
ar putea să ai unele toane. Frustrarea poate fi evitată făcând sport.

   Este un moment în care poţi obţine armonie cu toţi cei cu care intri în contact, analizând relaţiile 
tale apropiate de până acum şi observându-ţi greşelile. Eşti capabil să exprimi mai uşor afecţiunea 
faţă de cei apropiaţi şi înţelegi nevoile partenerilor, indiferent dacă vorbim de o relaţie personală sau 
de afaceri. Şi odată cu aceasta, la începutul lunii noiembrie Luna Nouă sugerează că puteţi dezvolta o 
nouă aventură creativă, sau chiar o idilă romantică. Te poţi aştepta la oportunităţi care să îţi 
stimuleze creativitatea sub toate formele sale, chiar şi şansa de a publica o lucrare dacă asta este 
dorinţa ta. Chiar şi copiii pot fi prezenţi mai mult în viaţa ta, în cursul anului următor.
   Pentru Rac, noiembrie va fi o lună pozitivă, astrele vor favoriza în special relaţiile pe termen lung. 
Acum vor evolua. Încrederea reciprocă dintre tine şi partener va deveni din ce în ce mai puternică. 

   În timp ce rămâi cel mai ambiţios, cu greu vei obţine rezultatele pe care le cauţi în acest moment. Cu 
toate acestea, efortul pe care îl depui în obiectivele tale va merita pe termen lung. De fapt, relaţiile cu 
colegii devin mai uşoare şi toate problemele legate de munca sau profesia ta ar trebui să se 
diminueze. Între timp, poţi să o iei de la capăt în ceea ce priveşte casa sau familia. De-a lungul anului 
următor, vor exista oportunităţi de creştere în această zonă a vieţii tale, ceea ce ar putea însemna 
orice, de la o familie extinsă, la condiţii de viaţă mai bune.
   În noiembrie, te poţi aştepta la prosperitate şi armonie, care îţi vor fi aduse de către astre pe plan 
personal. Acum este momentul perfect pentru ca Leul să facă următorul pas. Conflictele minore 
care ar putea apărea, vor fi rezolvate în cel mai scurt timp.
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  Ai ocazia să porţi discuţii deschise cu cei cu care îţi împărtăşeşti casa şi poate ajungeţi la noi înţelegeri. 
Cu toate acestea, ar fi recomandabil să faci acest lucru înainte de jumătatea lunii, întrucât după 
aceasta, orice comunicare poate fi supusă neînţelegerilor sau dezamăgirilor. O mare parte din timp şi 
energie continuă să se învârtă în jurul problemelor străine, fie cu călătorii sau cu oamenii, fie poate 
legat de afacerile. Poate părea că lucrurile nu se vor rezolva niciodată, dar răbdarea ta va fi răsplătită.
   În carieră, Fecioara are şansa de a arăta din nou de ceea ce sunt în stare. Gândirea foarte înţeleaptă 
care te va ghida până în noiembrie, te va ajuta în rezolvarea celor mai complicate sarcini. Îţi va fi 
foarte uşor să treci peste ele. Îţi poţi consuma energia făcând sport, merită să investeşti timp pentru 
acest aspect.

  Nu ai îndoieli că ai luptat pentru ceea ce consideri că este cu adevărat al tău, dar fără succes. 
Problemele ar trebui să fie soluţionate în decembrie, dar între timp, poţi să ai parte de un nou 
început nou în ceea ce priveşte veniturile personale sau locuinţa. Cu toate că soldul bancar poate 
creşte, va exista, de asemenea, o tendinţă de extravaganţă. Cu restricţii corespunzătoare, totuşi, ar 
trebui să poţi investi cu înţelepciune pentru creşterea pe termen lung.
   În noiembrie, relaţiile pe termen lung se vor dezvolta. Încrederea pe care ai construit-o în tot acest 
timp va da roade. Dacă eşti gata pentru următorul pas, acum este momentul potrivit. Potrivit 
horoscopului, Balanţa nu trebuie să uite de prieteni. S-ar putea să o ia personal lipsa de interes.

   Intri într-o fază cu totul nouă de creştere personală şi dezvoltare proprie, care te-ar putea pune pe 
drumul cel bun pentru următorii doisprezece ani! Este un moment pentru învăţare şi pentru 
acumularea de noi experienţe, întorcând o nouă pagină în viaţa ta! Din păcate, continuă să existe 
tensiune cu partenerii sau în relaţiile cele mai apropiate şi chiar şi cu o relaţie foarte bună şi 
puternică, munca pe proiectele comune este probabil să încetinească. Dar un lucru pe care poţi fi 
sigur în această lună, viaţa ta socială şi interacţiunea cu prietenii şi vecinii vor fi distractive.
   În luna noiembrie nu este o idee bună să eliberezi frustrările tale pe partener. Doar vei ruina armonia 
pe care aţi descoperit-o în ultima vreme. Situaţia va fi una calmă la locul de muncă, deci poţi să planifici 
cum să sărbărotiţi Crăciunul. În această perioadă, astrele prezic sănătate bună pentru Scorpioni.

   Marte rămâne retrograd în Taur şi vei continua să suferi o anumită tensiune, fie la locul de muncă, fie în 
ceea ce priveşte sănătatea şi starea ta de fitness. Cu toate că poate părea, uneori, ca şi cum problemele 
dvs. actuale nu vor fi niciodată rezolvate, de fapt Luna Plină mai târziu în lună ar trebui să meargă într-un 
fel pentru a îmbunătăţi situaţia. Aveţi grijă, totuşi, că vă asiguraţi că nu există neînţelegeri în comunicare 
după jumătatea lunii, când Mercur din zodia dvs. se transformă în retrograd. În mod tradiţional, este o 
perioadă în care scrisorile şi coletele se descurcă, iar întârzierile în călătorii sunt norma mai degrabă decât 
excepţia, aşa că în a doua jumătate a lunii ar putea fi la fel de bine să permită timp suplimentar pentru 
călătorie! În noiembrie, Săgetătorii se pot aştepta la energii pozitive, mai ales în zona intelectuală a vieţii 
lor. În această perioadă raţională, vei putea stabili priorităţile şi nu te vei teme de probleme mai dificile.

   Venus se mută în zodia ta la începutul lunii şi întreaga ta personalitate este mai deschisă la cald. 
Aveţi o mare nevoie de a vă relaţiona bine cu ceilalţi în acest moment, aşa că sunteţi dispuşi să faceţi 
compromisuri pentru a menţine armonia, făcând o impresie favorabilă tuturor. Şi în cursul anului 
următor, Jupiter din Scorpion sugerează că prietenii tăi vor avea un beneficiu considerabil pentru 
tine şi că probabil te vei implica mai mult în activitatea de grup.  Idealurile tale, şi speranţele şi 
dorinţele tale pentru viitor vor juca, de asemenea, un rol foarte important în viaţa ta în acestă lună.
   Perioada armonioasă care te aşteaptă în noiembrie poate fi folosită în carieră. Să nu îţi fie frică să 
vorbeşti cu colegii sau şeful tău, deoarece în această perioadă, vei avea parte de înţelegere şi vorbe 
bune. Pentru Capricorni, asta poate însemna o mărire de salariu sau o altă formă de bonus.

   Planurile pentru casă şi familie par să fie în aşteptare, deşi Luna Plină în cursul lunii anunţă un fel de 
rezoluţie aici, care ajută la eliminarea unori tensiuni. Lumea va începe să vă vadă într-o lumină diferită 
în curând. Acesta este un an în care este probabil să primeşti recunoaştere pentru ceea ce ai realizat 
şi acest lucru ar putea fi sub formă de recunoaştere publică, promovare la locul de muncă sau stima 
colegilor. La sfârşitul lunii se întrevăd schimbări benefice care ar putea afecta poziţia ta financiară.
   În noiembrie, Vărsătorii se pot aştepta la multă putere psihică, datorită influenţei lui Mercur. Poţi să 
procesezi şi să asimilezi multe informaţii. Totuşi, acest lucru nu îl vei folosi în carieră. Horoscopul 
recomandă să dedici luna educaţiei, şi nu eforturilor în zadar de a încerca să progresezi în carieră. 
Atleţii se vor descurca, mai ales cei profesionali.

   Luna noiembrie 2019 îţi aduce o oportunitate de a încerca ceva nou sub formă de călătorii, limbi 
străine, educaţie sau chiar filozofie, multe ocazii pentru a vă lărgi experienţa şi cunoştinţele.
    Aşadar, poate că nu este o coincidenţă faptul că la sfârşitul lunii noiembrie ţi se prezintă noi 
orizonturi şi debutează câteva schimbări benefice în viaţa personală. Întreaga viaţă începe să se 
deschidă, aşa că nu este de mirare că devii nerăbdător cu vechea rutină şi îmbrăţişezi bucuros tot 
ceea ce este nou .
   Luna aceasta, Peştii vor culege răsplata de la efortul pe care l-au depus la locul de muncă. 
Horoscopul sugerează celor îndrăgostiţi recent să nu se lase duşi de val în lumea lor imaginară. E 
timpul să ieşi din bula perfectă şi să ai o abordare realistă asupra lumii.



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 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 
2

m , 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 
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

2» Vând teren extravilan cu suprafaţă de 4600 m , 
situat în comuna Mărăcineni, punctul Băzdăvan. 
Relaţii la numărul de telefon: .0729 064 839

» Vând jante din aliaj R20 cu anvelope de vară noi 
225x40x20, compatibile cu Dacia Duster, Renault 
Megane, Mazda. Prinderea între prezoane 5x114,3. 
Relaţii la numărul de telefon: .0744 860 702

 

  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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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.

PROGRAM DE STERILIZARE ANIMALE DE 

COMPANIE - ETAPA A II - A
   
    VĂ INFORMĂM CĂ A DOUA ETAPĂ A 
PROGRAMULUI DE STERILIZARE ANIMALE DE 
COMPANIE,CÂINI ŞI PISICI, DERULAT DE 
EDUXANIMA ÎN COMUNA MĂRĂCINENI, SE VA 
DESFĂŞOARA ÎN PERIOADA 25 NOIEMBRIE - 05 
DECEMBRIE .
   CAMPANIA SE VA DERULA ÎN ACEEAŞI  
LOCAŢIE, ÎN CLĂDIREA DIN CURTEA PRIMĂRIEI. 

    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.   

PROGRAM MĂRĂCINENI, 

privind colectarea gunoiului menajer, resturi vegetale, 
şi reciclabile (carton, hârtie, bidoane din plastic, doze 

din aluminiu şi plastic). 

   se colectează gunoiul menajer.  se MARŢI JOI
colectează resturile vegetale,din două în două 
săptămâni începând cu data de 20.06.2019. În ultima 
vineri din lună se colectează deşeurile reciclabile 
(carton, hârtie, bidoane din plastic,doze din aluminiu şi 
plastic). Data când se vor colecta deşeurile textile, 
sticlele din sticlă şi borcane fără capac  se va anunţa în 
ziarul local .
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ANUNŢ DE MEDIU CĂSĂTORII

CĂSĂTORII IUNIE 2019

DINCĂ MIRCEA & SĂNDULESCU ILEANA-ADRIANA

CĂSĂTORII IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2019

CONSTANTIN MIHAI & MIRICA IONELA - CORINA 

OLOGU MARIUS - SORIN & MARIN ELENA - DENISA

MANGARU BOGDAN-ION & GEANTA VICTORIŢA

RADU GHEORGHE BOGDANEL & MANEA PETRUŢA

DINICĂ MIHAI - DANIEL & PETRESCU LAURA - ANDREEA

ISMANA MARIAN-ADRIAN & MARGALINA ELENA-GABRIELA 

ŞTEFAN VIOREL-GEORGE & PLETEA MARIA-MAGDALENA

OLTEANU NICOLAE-ROBERTO & PETRE 

FLORENTINA-ALEXANDRA

S.C. TFM METAL INDUSTRY S.R.L.
cu sediul în comuna Mărăcineni, sat 
Argeşelu nr. 537 bis, judeţul Argeş, prin 
cererea depusă la APM Argeş a solicitat 
a u t o r i z a ţ i e  d e  m e d i u  p e n t r u 
desfăşurarea activităţii: “Fabricarea 
produselor metalice obţinute prin 
deformare  p last ică ,  meta lurg ia 
pulberilor” - cod CAEN 2562, în comuna 
Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 537, 
judeţul Argeş.

       PUFU CONSTANŢA
       NEDELCU ION
     IVAN MARIN

      SCARLAT ION                 

ANUNȚ

  SUBVENȚIA SEZONULUI RECE NOIEMBRIE 2019 - MARTIE 2020 -  OUG 
NR.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Pot beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

 -Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de 
familie sunt mai mici de  lei.750

Cererile se pot depune începând cu 15 octombrie 2019, la 
Compartimentul  de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Mărăcineni. 

Actele necesare depunerii dosarelor, plafonul de încadrare și lista ce 
duce la excluderea ajutoarelor pentru sezonul rece, sunt afișate la sediul 
Primărie Mărăcineni.

TICHETE GRĂDINIȚĂ

 Tichetele de grădiniţă se acordă familiilor 

defavorizate ai căror copii au vârste între 3 şi 6 

ani, care  frecventează cu regularitate cursurile 

la grădiniţă şi se acordă pe toată perioada 

anului şcolar. Valoarea tichetului este de 50 lei.

 Venitul pe membru de familie să nu trebuie să 

depăşească 284 lei /luna.

 Dosarele se pot depune la  Compartimentul de 

Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei 

Mărăcineni.
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SPORT, MIŞCARE, SĂNĂTATE, ZÂMBETE ŞI VOIE BUNĂ!

  Sportul joacă un rol important în viaţa noastră şi a 
copiilor noştri, deoarece ne menţine sănătoşi şi 
activi. Sportul face parte dintr-o viaţă sănătoasă 
indiferent de vârsta pe care o ai – pentru copii, însă, 
este cu mult mai important. Copiii pot avea o minte 
sănătoasă doar atunci când au şi un corp sănătos. 
Realizări mari apar atunci când este menţinută o 
bună formă fizică şi mentală.

  27 septembrie este o sărbătoare europeană care 
oferă şcolilor din toată Europa posibilitatea de a 
arăta cât de importantă este educaţia fizică şi 
sportul şcolar, care crează bună dispoziţie şi 
distracţie prin activităţi fizice; de a promova 
sănătatea şi practicarea sportului pe tot parcursul 
vieţii; de a promova incluziunea socială şi 
dezvoltarea competenţelor sociale în rândul 
elevilor. Practicarea sportului de către copii aduce 
mari beneficii.

 În fiecare an, pe 27 septembrie, şcoli din toată 
Europa se distrează şi sunt active, sărbătorind Ziua 
Europeană a Sportului Şcolar! Elevii Liceului 
Tehnologic Nr.1, Mărăcineni şi cei de la Şcoala 
Gimnazială Argeşelu au sărbătorit şi ei această zi, 
alături de alţi copii din şcolile europene.

După o noapte ploioasă, dimineaţa a început cu 
00un cer acoperit de nori, însă după ora 10 , norii       

s-au împrăştiat şi a ieşit soarele. Sub razele blânde, 
totul a început să prindă viaţă. Copiii au ieşit în 
curtea şcolii pentru a face mişcare. 

 Elevii şcolii noastre iubesc foarte mult mişcarea şi 
activităţile sportive, iar pe 27 septembrie, au ieşit în 
curtea şcolii, de la cel mai mic la cel mai mare şcolar, 
alături de cadrele didactice, dorind să arate acest 
lucru. Îmbrăcaţi în echipament sportiv au dansat, s-
au întrecut la ştafete şi jocuri de mişcare. După 
câteva minute de încălzire a muşchilor, a urmat 
împărţirea pe echipe. Efervescenţa jocurilor 
sportive a cuprins curtea şcolii imediat. Au fost 
activităţi distractive pentru toate gusturile: fotbal, 
ştafete, sărit coarda, alergare, jocuri cu mingea, 
dans.

Elevi şi profesori, deopotrivă, s-au simţit bine 
făcând mişcare într-o zi frumoasă de toamnă.  Toţi 
s-au bucurat de multă mişcare şi voie bună!

Ne dorim ca aceste act iv i tăţ i  să devină 
permanente şi elevii să facă mai multă mişcare, 
pentru „o minte sănătoasă, într-un corp sănătos!” 
Fiecare zi să fie una închinată sănătăţii.
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MURĂTURI ASORTATE

  Murăturile în saramură dau savoare iernii, iar dacă 
sunt amestecate cu grijă să-şi schimbe gusturile 
între dânsele, apoi nu ne mai rămâne decât să le 
zăpăcim alături de o mâncare gustoasă şi să privim 
de la căldura mesei îmbelşugate cum ninge afară.
  Ingrediente:
-Legume (în proporţii variabile, după gust şi 
preferinţe): castraveţi, conopidă, varză roşie, ţelină, 
morcovi, gogonele, hrean, usturoi, mărar uscat.
-Fructe (de asemenea în proporţii variabile, după 
gust şi preferinţe): pepenaşi (5-10 cm în diametru), 
mere Renet, pere jambon (bosc).
-Condimente: piper negru boabe, muştar boabe, 
foi de dafin.
 Pentru saramură: - apă, sare grunjoasă (atenţie, 
poate fi iodată, dar fară antiaglomerant – 
ferocianura de potasiu E 536).
  Mod de preparare:
-Pregatirea borcanelor: - pentru comoditate şi 
eficienţă, se recomandă borcanele de 4 litri şi un 
sfert cu ghivent (fără celofan şi sfori). E bine ca 
borcanele şi capacele să fie clătite cu apă opărită 
înainte de utilizare pentru a elimina posibilele urme 
de utilizare anterioară care ar putea dăuna 
murăturilor actuale. Pentru fericiţii dotaţi cu maşini 
de spălat vase, dacă încap, borcanele şi capacele lor 
se pot spăla cu succes în aceste utilaje minunate.
  Prepararea legumelor şi a fructelor:
- Rădăcinoasele se curăţă şi se taie rondele, hreanul 
se taie pe lung în sferturi. Conopida se curăţă, se 
desparte în bucheţele şi se spală bine. Gogonelele, 
castraveţii şi fructele se spală cu atenţie (insistaţi la 
pepenaşi – zonele de coajă care nu vi se par „curate” 
pot fi răzuite cu un cuţit ascuţit). Varza roşie se 
curaţă, se spală şi se taie dacă este nevoie în sferturi 
(cât să încapă uşor pe gura borcanului). Curăţaţi şi 
usturoiul pentru a-l avea pregătit, apoi lăsaţi totul la 
zvântat şi puneţi saramura pe foc.
  Prepararea saramurii:
-Puneţi apa într-o oală (la două borcane de câte 
4250 ml,  se folosesc ~5-6 l de saramură) şi adăugaţi 
cu o lingură de bucătărie sare grunjoasă, câte o 
lingură cu vârf pentru fiecare litru de apă (de ex: la 7 
litri de apă puneţi 7 linguri de sare). Puneţi 
saramura la fiert şi între timp aranjaţi legumele şi 
fructele în borcane.
  Final:
-După ce aţi aranjat minunăţiile de legume şi fructe 

în borcanele curate-lună, adăugaţi 2-4 căţei de 
usturoi, o linguriţă de boabe de piper, una sau două 
de boabe de muştar, 1-2 foi de dafin şi căptuşiţi 
„gulerul” borcanului cu o coroniţă din mărar uscat 
(spălat şi zvântat în prealabil şi el). La final, cu un 
polonic potrivit adăugaţi saramura clocotită în 
borcan/e până când aceasta depăşeşte cu 1-2 cm 
coroniţa de mărar (veţi vedea că după răcire 
saramura din borcan va coborâ până la nivelul 
mărarului), lăsaţi  timp de 5 minute să iasă tot aerul, 
mai completaţi cu lichid dacă este nevoie până la 
nivelul amintit anterior şi apoi puneţi capacele.   
 Dacă nu aţi optat pentru capace cu ghivent, 
împăturiţi o foaie de celofan în două, tăiaţi forme 
pătrate mai mari decât gura borcanului cu 4-6 cm, 
udaţi apoi celofanul, puneţi-l peste gura borcanului 
şi legaţi-l strâns cu o sfoară trainică.

Să ne fie de bine!



pag.

 15

ediţia

IV



    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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