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CRĂCIUNUL

Crăciunul este o sărbătoare principală
anuală, la fel ca în majoritatea statelor
creștine. Crăciunul a fost introdus odată cu
apariția creştinismului în România.
Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25
decembrie și se continuă cu încă două
sărbători ortodoxe pe 26 și 27 decembrie.
Un vechi obicei al românilor din satele unor
zone ale țării, ca de pildă cele din Oltenia, era
acela ca în Ajunul Crăciunului, gospodarii să
se trezească dimineața devreme, să facă
focul în sobă și cu o rămurică a unui pom din
grădină să jăruiască jarul stând la gura sobei
și să spună: "Bună dimineața lui Ajun! /C-a
venit într-un ceas bun /Să ne-aducă: porcii
grași și unturoși /Și oamenii sănătoși; /Vacile
cu viței,oile cu miei, scroafele cu purcei,
cloștile cu pui, găinile cu ouă...... și tot așa se
continua cu ceea ce gospodarii doreau să

aibă, ca în final să se spună: La anul și la mulți
ani!”
Cântarea cântecelor de stea este o parte
foarte importantă din festivitățile Crăciunului
românesc. În prima zi de Crăciun, mulți
colindători umblă pe străzile acoperite cu
zăpadă ale orașelor și satelor, ținând în mână
o stea făcută din carton și hârtie, cu scene
biblice pictate pe ea.
Tradiția din România cere ca cei mici să
meargă din casă în casă, cântând cântece
de stea și recitând poezii sau legende, pe
toată perioada Crăciunului. Liderul cară cu el
o stea din lemn, acoperită cu staniol și
decorată cu clopoței și panglici colorate. O
imagine a Sfintei Familii este lipită în centrul
stelei și întreaga creație este atașată de o
coadă de mătură sau de un băț puternic.
Pentru cea mai așteptată sărbătoare din
decembrie, Crăciunul, românii au apelat în
egală măsură la tradiție, știind să accepte și
obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu
bucurie, Nașterea Mântuitorului aduce cu ea
și o sumă de practici foarte vechi prin care se
celebra Solstițiul de Iarnă, momentul în care
natura dă speranțe că va renaște.
Obiceiul colindatului a înglobat în el nu
numai cântec și gest ritual, ci și numeroase
mesaje și simboluri ale unei străvechi
spiritualități românești. El s-a păstrat
asociindu-se câteodată cu celebrarea
marelui eveniment creștin care este Nașterea
Domnului Iisus Hristos. Există, de asemenea,
cântece de stea (sau colinde creștine), care
au ca subiect Nașterea Domnului. În ajunul
Crăciunului, pe înserat, în toate satele din
țară, începe colindatul. Copiii cu steaua
vestesc Nașterea Domnului și sunt primiți cu
bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu
mere, nuci și colaci.
Crăciun fericit!

Un sincer “La mulţi ani!” şi multă sănătate tuturor locuitorilor din
comuna Mărăcineni care îşi sărbătoresc ziua de naştere în această lună!
Viceprimar,
Nicolae ARDEI

3/2020
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CENTRUL DE ZI
<<ALBĂ CA ZĂPADA
ȘI CEI 60 DE PITICI>>

În Noul An să lăsăm speranţa şi
bunătatea să ne ghideze paşii.
COPILĂRIEI
Mulţumind pentru tot ceea ce a
însemnat anul 2020, cu bune şi rele, să
pag. n e î n d r e p t ă m u m i l e l e n o a s t r e
rugăciuni spre Bunul Dumnezeu, să ne
7
arate calea spre un prezent stabil şi un
viitor mai sigur pentru noi şi copiii noştri.
Celor care ne-au greşit să le dăruim
iertarea. Să îi iubim pe cei dragi şi să
privim cu încredere spre anul ce vine.
CRĂCIUNUL
Să fim sănătoşi, să avem putere de
muncă şi gânduri curate!
Vă doresc din suflet un An Nou mai
bun! La mulţi ani!
UNIVERSUL
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Cu înaltă consideraţiune,
Primar,
Nicolae Liviu DASCĂLU
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MĂRĂCINENI
SEPTEMBRIE ŞI OCTOMBRIE 2020
SEPTEMBRIE 2020
1. Hotărâre privind aprobarea modificării şi
complet ă rii art.1 la HCL nr.66/14.07/2020
referitoare la admiterea recep ţ iei la
terminarea lucrării, aprobarea includerii în
inventarul domeniul public al c omunei
M ă r ă cineni a mijloacelor fixe rezultate,
precum ş i aprobarea bugetului final al
obiectivului de investiţie: „Înfiinţare parc joacă
Halta Gropeni, sat M ă r ă cineni, comuna
Mărăcineni, judetul Argeş”.
2. Hotărâre privind aprobarea Planului de
măsuri pentru reluarea/asigurarea
activităților și pentru prevenirea îmbolnăvirii
COVID-19, precum şi reluarea activităţii
Centrului de zi ”Albă ca Zăpada şi cei 60 de
pitici, începând cu data de 14.09.2020.
3. Hotărâre privind atribuirea unui contract
de prestări servicii telecomunicaţii, privind
achiziţionarea a 300 abonamente de
internet, cu tablete incluse, firmei
specializate ORANGE ROMANIA S.A.,
necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie
a activităţilor didactice din comuna
Mărăcineni, aferente anului şcolar 2020/2021,
în contextul riscului de infecţie cu
coronavirus SARS-CoV-2.
4. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli nr. 7/2020.
5. Hotărâre privind actualizarea
Programului Anual de achiziţii publice pentru
anul 2020, al comunei Mărăcineni ca urmare
a necesităţii de noi investiţii şi prestări de
servicii.
6. Hotărâre privind aprobarea susţinerii de
la bugetul local a transportului public în
comun, în vederea acordării unei subvenţii în
procent de 50% din tariful/abonament/elev.
7. Hotărâre privind avizarea Strategiei de
contractare, a Studiului de fundamentare și
a D o c u m e nta ț i e i d e a t r i b u i re p e nt r u
delegarea gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare,
respectiv colectarea separată și transportul
separat al deșeurilor municipale din județul
Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord, Lot 6.
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8. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli nr. 8/2020.
9. Hotărâre privind realizarea achiziției de
echipamente de protecție, dezinfectanți și
termoscanner cu infraroșu, necesare
activităţilor didactice aferente anului
2020/20231 şi Actualizarea Programului Anual
de achiziţii publice pentru anul 2020, al
comunei Mărăcineni.
10. Hotărâre privind revocarea HCL nr.
73/03.08.2020, referitoare la aprobarea
contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 7 000 000 lei.
11. Hotărâre privind aprobarea contractării
unei finanţări rambursabile interne în valoare
de 2 000 000 lei.
12. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de
urgenţă dnei Androne Maria-Cristina.
13. Hotărâre privind încheierea unui contract
de prestări servicii cu un medic specializat în
medicina muncii, în vederea stabilirii şi
evaluării factorilor de risc pe perioada stării
de alertă, pentru salariaţii Primăriei comunei
Mărăcineni, judeţul Argeş.
14. Hotărâre privind eliberarea din gestiunea
UAT Mărăcineni, a obiectelor de inventar,
denumite dispozitive IT (tablete) Huawei
MediaPad T5 10.1 4G Full HD, octa-core dual
speakers, către Liceul Tehnologic nr. 1,
Mărăcineni.
15. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de prestări servicii transport deşeuri
solide.
16. Hotărâre privind rectificarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli nr. 9/2020.
17. Hotărâre privind aprobarea efectuării
investiţiei „Extinderea sistemului de
distribuţie gaze naturale pe strada Drumul
Coandei, comuna Mărăcineni, jud. Argeş”.
OCTOMBRIE 2020
1. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui
contract de prestări servicii elaborare studiu
de fezabilitate şi proiect tehnic
(PT+CS+DE+DTAC) , precum ş i asigurarea
asistenţei tehnice din partea proiectantului
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ZILE LIBERE 2021
În România sunt, în prezent, 15 sărbători legale. Potrivit legislației în vigoare, alte eventuale
zile libere în 2021 vor fi anunțate în primele 15 zile ale anului, as el încât și angajații și
angajatorii să-și poată planifica din timp activitățile și vacanțele.
Zilele libere în 2021 sunt:
1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou,
24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române,
30 aprilie - Vinerea Mare,
2 -3 mai - Paște ortodox 2021,
1 mai - Ziua Muncii,
1 iunie - Ziua Copilului,
20 iunie (duminică) - Rusalii, 21 iunie (luni) - A doua zi de Rusalii,
15 august - Adormirea Maicii Domnului,
30 noiembrie - Sfântul Andrei,
1 decembrie - Ziua Națională a României,
25 decembrie, 26 decembrie - Crăciunul.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, angajaţii care sunt nevoiţi să lucreze inclusiv în zilele
considerate libere, vor primi în plus la salariu, adică ziua lucrată va fi plătită dublu.
Legendă:
Sărbători legale
Zilele anului precedent sau următor
Paște ortodox 2021
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie
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Categoriile de venituri nete realizate şi
actele doveditoare sunt cele menţionate în
formularul de cerere:
- drepturi provenite din salarii (salariul net cu
menţiunea că beneficiază sau nu de bonuri
de masă, precum şi suma corespunzătoare),
sau activitaţi independente; Adeverințe de la
ANAF pentru cei care realizeaza venituri şi
pentru cei care nu realizează venituri;
- indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii
speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru
creşterea copilului, indemnizaţia lunară
pentru persoanele cu handicap, venituri din
dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte
drepturi etc.;
4) Acte de proprietate/chirie – copie xerox
după actul de proprietate, ori actul de
închiriere, comodat, folosinţă, pentru titular
viza obligatorie pe buletin;
5) Factura de la furnizorul de agent
termic/energie electrică cu codul client
pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu
energie electrică, energie termică, pentru
persoanele care au contract încheiat cu
furnizorii. În cazul în care nu există contract
încheiat decât cu asociaţia de proprietari
sau locatari, se va completa cu codul de
client al asociaţiei.
6) Certificat de rol fiscal de la Primăria
Mărăcineni din care să rezulte bunurile
deținute de de toți membrii familiei.
Termen pentru depunere: până pe data de
2 0 a f i e c ă re i l u n i l a s e d i u l P r i m ă r i e i
Mărăcineni - Compartimentul de Asistență
Socială, pentru a beneficia cu luna
urmatoare (ex.: 20 noiembrie, pentru a se
stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru
solicitările primite după această dată, se va
pierde o lună de la plată (ex.: 21-30 noiembrie
interval de depunere, dreptul se stabileşte cu
luna decembrie).
Obligaţiile beneficiarilor de ajutoare
pentru încălzirea locuinţei:
1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar
dacă acestea duc la excluderea dreptului nu
se mai depune cererea pentru acordarea
dreptului – vezi anexa cu bunuri care duc la
excluderea acordării ajutorului social;
 2. Comunicarea în scris a modificărilor cu
privire la componenţa familiei și a veniturilor ,
în termen de 15 zile de la data la care a
intervenit aceasta modificare, se
completează formularul de cerere prevăzut
la anexa nr. 1a la normele metodologice;
3. Comunicarea în scris a modificărilor
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veniturilor realizate de membri acesteia, se
completează formularul de cerere prevăzut
la anexa nr. 1a la normele metodologice,
însoţit de actele justificative noi, la sediul
Primărie Mărăcineni - Compartimentul de
Asistență Socială. Această obligaţie este
imperativă, neîndeplinirea ei ducând la
recuperarea în totalitate a ajutorului acordat,
începând cu luna următoare producerii
m o d i f i c ă r i i .  N e d e c l a ra re a c o re c t ă a
componeneţei familiei/a veniturilor familiei/a
deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor
c a re d u c l a n e a c o rd a re a a j u t o r u l u i
reprezintă infracţiune şi va fi în mod
obligatoriu sesizată organelor de urmărire
penală.
Recuperarea sumelor încasate necuvenit,
cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței,
plătite din bugetul de stat, se realizează în
condițiile prevăzute de art. 21 din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare
precum și de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea
unor măsuri privind recuperarea debitelor
pentru beneficiile de asistenţă socială,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015
precum şi pentru modificarea art. 101 din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările
ulterioare.
În situaţia în care beneficiarul ajutorului
pentru încălzirea locuinței este familia, iar
titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței
a decedat, recuperarea sumelor încasate
necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea
locuinței, se va face de la ceilalţi membri ai
familiei cu capacitate de exercițiu deplină a
drepturilor civile, în calitate de beneficiari ai
dreptului, cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor alin. (1). În situaţia în care
beneficiarul, persoană singură, a decedat,
nu se mai procedează la recuperarea
sumelor încasate necuvenit.

CĂSĂTORII SEPTEMBRIE 2020
STOICA NICOLAE & BUCHETE LUMINIȚA-CLAUDIA
DUMINICĂ ALEXANDRU & STĂNCULESCU SORINA-MIHAELA
ȘTEFAN RĂZVAN-IONUȚ & DENEAU LUIZA-ANAMARIA

CĂSĂTORII OCTOMBRIE 2020
BOBOC IOAN-LEONARD & STANCIU ELENA-MĂDĂLINA
STANCIU ION & DUȚU VASILICA

UNIVERSUL
LOCAL
al comunei Mărăcineni
privind obiectivul de investiţie: ”Înfiinţare
canalizare pluvială şi menajeră pe strada
Zorilor şi prelungirea străzii Câmpului, sat
Mărăcineni, comuna Mărăcineni, jud. Argeş”,
prin cumpărare directă online din catalogul
de servicii publicat în SEAP.
2. Hotărâre privind atribuirea unui contract
de prestări servicii elaborare studiu de
fezabilitate şi proiect tehnic (PT+CS+DE+DTAC)
precum şi asigurarea asistenţei tehnice din
partea proiectantului privind obiectivul de
investiţie: „Modernizare prin asfaltare strada
Zorilor şi prelungirea străzii Câmpului, sat
Mărăcineni, comuna Mărăcineni, jud. Argeş”
prin cumpărare directă online din catalogul
de servicii publicat în SEAP.
3.Hotărâre privind dotarea cu lămpi
bactericide TUV 30W, intensitate de la distanţa
2
2
de 1m, 2,3 W/m , suprafaţa efectivă 12-15 m ,
volum efectiv sterilizat 36 m3, pentru instituţiile
din comuna Mărăcineni: Liceul Tehnologic
Mărăcineni, Grădiniţa Mărăcineni, Şcoala
Generală Mărăcineni, Şcoala Nouă Argeşelu.
4. Hotărâre privind aprobarea contractării
unei finanţări rambursabile interne în valoare
de 2 000 000 lei, de la CEC BANK S.A. Piteşti.
5. Hotărâre privind aprobarea atribuirii unui
contract/notă comandă de execuţie privind
obiectivul de investiţie: „Modernizarea
sistemului de iluminat public stradal, cu
corpuri tip LED prin sistem buy-back, pe strada
principală DN73, comuna Mărăcineni, jud.
Argeş”, prin cumpărare directă online din
catalogul SEAP.
6. Hotărâre privind Actualizarea Programului
Anual de achiziţii publice pentru anul 2020, al
comunei Mărăcineni, ca urmare a necesităţii
de noi investiţii şi prestări de servicii.
7. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de
urgenţa dlui Ionescu Titu.
8. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la faza Proiect Tehnic, în
vederea realizării obiectivului de investiţie:
“Extindere reţea stradală DN73 Lotaş - sens
giratoriu Mioveni - sens dublu, comuna
Mărăcineni, judeţul Argeş”.
9. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de
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venituri şi cheltuieli nr. 10/2020.
10. Hotărâre privind aprobarea contului anual
de execuţie al bugetului general al comunei
Mărăcineni, pe anul 2019.
11. Hotărâre privind aprobarea proiectului de
contract de credit de investiţii privind
acordarea unei facilităţi de credit în valoare
de 2.000.000 lei, pe o perioadă de 10 ani, cu o
perioadă de graţie de 12 luni, pentru realizarea
obiectivului de investiţie: „Modernizare reţea
stradală şi amenajare scurgere ape pluviale
privind străzile: Alunului, Florilor, Murului,
Crizantemelor, Gârlei, Părului, Argeşelu,
Castanului, Zmeurei, Lotaş, Gării şi Gropeni,
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş”.
12. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli nr. 11/2020.
13. Hotărâre privind actualizarea Programului
Anual de achiziţii publice pentru anul 2020, al
comunei Mărăcineni, ca urmare a necesităţii
de noi investiţii şi prestări de servicii.
14. Hotărâre privind actualizarea ştatului de
funcţii şi organigramei.
15. Hotărâre privind inventarierea materiei
impozabile pentru anul fiscal 2021.
16. Hotărâre privind angajarea unei firme de
consultanţă care să evalueze activele fixe
corporale de natura construcţiilor şi terenurilor
aflate în patrimoniul UAT Mărăcineni.
17. Hotărâre privind aprobarea acordării
burselor sociale pentru elevii eligibili din
învățământul de stat primar și gimnazial
pentru anul școlar 2020-2021 și acordarea
sumei de 6000 lei reprezentând restanță bursă
socială pentru anul școlar 2019-2020.
18. Hotărâre privind atribuirea unui contract
având ca obiect furnizarea a 170 bucăţi
corpuri de iluminat cu ultraviolete tip UV-C de
30W şi montarea lor la unităţile de învăţământ
din comuna Mărăcineni, prin achiziţie directă
iniţiată din catalogul electronic SEAP,
operatorului economic specializat în
domeniu- S.C. ELECTRO MECANO PARTS S.R.L.

19. Hotărâre privind aprobarea elaborării
Strategiei de Dezvoltare a comunei
Mărăcineni pe perioada 2021-2027.
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REALIZĂRILE CONSILIULUI LOCAL ŞI ALE
PRIMĂRIEI MĂRĂCINENI ÎN ULTIMII 8 ANI
Primarul localităţii Mărăcineni, domnul
Nicolae-Liviu Dascălu, a făcut retrospectiva
celor 8 ani de mandat şi vă prezintă
următoarele realizări:
Zona Groapă:
- iluminat public cu LED;
- loc de joacă;
- apă-canal;
- stație pompare;
- pod + zid de sprijin + gabioane;
- asfaltare primul strat;
- asfaltare str. Măceșului;
- supraveghere video;
- atribuire contract faza a doua de asfaltare –
urmând începerea lucrărilor;
- fântână.
Zona Gropeni:
- iluminat public cu LED;
- apă-canal;
- stadion + vestiare;
- supraveghere video;
- parc de joacă;
- 2 fântâni – stadion și parc;
- asfaltarea străzilor:
- Câmpului,
- Izlazului,
- inrare Gropeni, lângă magazinele cu cereale,
- zona Gropeni, în spatele fostului dispensar;
- atribuire + începerea lucrărilor de asfaltare
și pluvială + trotuare pe celelalte străduțe din
Gropeni.
Zona Gară Gropeni:
- iluminat Public cu LED;
- supraveghere video;
- canalizare + apă;
- parc de joacă;
- atribuire + începerea lucrărilor de asfaltare +
pluvială + trotuar.
Zona DN73 – intrare Pitești – Primărie –
Argeșelu:
- pluvială;
- trotuare + pistă biciclete;
-iluminat public;
- sistem supraveghere video;
- apă + canalizare;
- peisagistică trandafiri.
Zona Lukoil – ICDP:
- apă + canal;
- trotuare + pistă biciclete + pluvială;
- iluminat public;
- supraveghere video.

Zona Blocuri:
- Centru îngrijire copii + parc și loc de joacă;
- cale acces între Liceu și Blocuri;
- repoziționare ghenă gunoi;
-refacere prin asfaltare căi acces, parcări,
mărire numărului de locuri de parcare prin
desființarea garajelor construite ilegal +
zonele de intrare la blocuri (intrarea
principală) prin dărâmarea malului de
pământ;
- crearea parcului + fântână + loc de joacă +
zona de fitness;
- sistem supraveghere video;
- sistem iluminat public;
- peisagistică (trandafiri, flori, arbori).
Zona Lotaș:
- iluminat public;
- apă + canal;
- supraveghere video;
- se lucrează la așezământ cultural;
- s-a atribuit și urmează să înceapă: pluvială +
asfaltare + trotuar + pistă de biciclete;
- s-a atribuit și urmează să înceapă lucrări la
canal colector și subtraversare cale ferată
pentru scurgerea apelor pluviale în canalul de
fugă.
Zona DN73 – Argeșelu – limita Micești:
- apă + canalizare (mai puțin canalizare în
zonele unde cetățenii nu și-au retras
gardurile);
- iluminat public;
- supraveghere video;
- se proiectează trotuar + pistă biciclete (mai
puțin zonele fără spațiu);
- asfaltare str. Salcâmului, care intersectează
DN73 + apă + canal + pluvială + iluminat public
+ supraveghere video + trotuare;
- asfaltare str. Vișinului, care intersectează
DN73 + apă + canal + pluvială + iluminat public
+ supraveghere video + trotuare.
Școala Mărăcineni:
- amenajare curte;
- schimbat tâmplăria la Liceu;
- refăcut grup sanitar la Generală;
- teren sport sintetic + vestiar Școala
Argeșelu;
- amenajat curte;
- teren sport sintetic + vestiar;
- împrejmuire;
- loc de joacă;
- schimbat parchetul.
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În comparație cu anul trecut nu s-au schimbat nici criteriile de obținere a subvenției, as el
că depozitele/economiile bancare care depășesc suma de 3.000 de lei vor reprezenta în
continuare un motiv de refuz. De asemenea, nu vor putea beneficia de subvenție nici
persoanele care sunt proprietari de autovehicule și/sau motociclete de mai puțin de zece ani,
precum nici cei care sunt proprietari a două autovehicule sau două locuințe.
5. Foloseşte ca modalitate de încălzire:
- energie termică din sistemul centralizat;
- gaze naturale;
- energie electrică;
- lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.
Cuantumurile ajutoarelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi nivelul
veniturilor se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, cu
respectarea prevederilor art. 14 (1) - (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011:
-0–786 lei/membru de familie pentru familiile care utilizează agent termic în sistem
centralizat;
-0–1082 lei pentru persoana singură care utilizează agent termic în sistem centralizat.
Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan,
energie electrică şi lemne sau combustibili solizi este de 750 lei/membru de familie.
Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat:
Venituri nete
lunare/membru de
familie
<155 lei
155,1 lei-210 lei
210,1 lei-260 lei
260,1 lei-310 lei
310,1 lei-355 lei
355,1 lei-425 lei
425,1 lei-480 lei
480,1 lei-540 lei
540,1 lei-750 lei

Gaze
naturale
-Lei-

Lemne şi
cărbuni
-Lei-

Energie
electrică
-Lei-

VENIT
(lei)

PROCENT
FAMILII
Energie
termică

262
190
150
120
90
70
45
35
20

54
48
44
39
34
30
26
20
20

240
216
192
168
144
120
96
72
20

0
155,1
210,1
260,1
310,1
355,1
425,1
480,1
540,1
615,1
786,1

155
210
260
310
355
425
480
540
615
786
1082

PROCENT
PERSOANE
SINGURE
Energie
termică
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%
–

Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:
1) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă
socială; Anexa 1 la HG. 559/2017;
2) Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei:
- copii după BI-CI; certificatele de naştere ale copiilor; certificatul de căsătorie; certificat de
deces unde este cazul;
- hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit
legii; actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.
3) Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe
care membri acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării
dreptului (de exemplu cerere depusă în luna octombrie 2020 va fi completată cu veniturile
aferente lunii septembrie, cererea care va fi depusă în luna noiembrie va fi completată cu
veniturile aferente lunii octombrie).
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ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINŢEI PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2020-MARTIE 2021

Începând cu data de 01.10.2020, Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
comunei Mărăcineni demarează acţiunea de primire a solicitărilor privind modalitatea de
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru perioada noiembrie 2020-martie
2021, reglementată de Ordonanţa de Guvern 27/2013 - privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, ce modifică Ordonanţa de Urgenţa 70/2011, precum şi de Ordonanţa
de Urgenţa 93/2016 şi Hotarârea de Guvern 559/2017.
Conform legislației în vigoare, aplicabilă în acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei,
beneficiarul este eligibil, dacă întruneşte cumulativ urmatoarele condiţii:
1. Beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței, familiile ori persoanele singure, cetățeni
români, precum și cetățeni străini ori apatrizi, cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă
de protecţie şi au domiciliul său, după caz, reşedinţa în România, stabilită în condiţiile
legislaţiei române, care nu îşi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrală a
cheltuielilor legate de încălzirea locuinţei şi ale căror venituri sunt situate în limitele prevăzute
de lege;
2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care
se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de
resedinţă a acestora;
3. Este definit ca:
- persoana singură: persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se
mai afla în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care
locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit
prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
- familie: soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu
relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţa şi/sau care locuiesc şi gospodaresc
împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreţinere a locuinţei.
4. Nu deţine bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista de
excluderi.
LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei
pentru susţinerea familiei/ajutorului social:
Bunuri imobile
1. Clădiri sau spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.
Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în
2.
zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile*
Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor
adaptate
pentru persoane cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente,
1.
precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
4.
locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”.
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau
7.
electric.

*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări
1.

Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma
de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
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Dispensar Argeșelu + dotări + parcare
Argeșelu:
- apă + canal;
- iluminat public;
- sistem supraveghere video;
-asfaltat + trotuar + pluvială pe străzile:
Zarzărului, Piersicului, Afinului, Lalelelor, Ulița
Popii, Izvorului, Uliţeasca, Garoafelor, Teilor
+ bretea;
- amenajat lacul Greculescu + zona de
picnic;
- au început lucrările de pluvială + asfalatre
+ trotuare + pistă de biciclete pe str. Argeșelul
și str. Castanului;
- asfaltare str. Coandei + apă + canal + iluminat
public;
- asfaltare + apă + canal str. Vilelor + iluminat
public;
- str. Bujorului: iluminat public, apă-canal,
supraveghere video;
- asfaltat str. 10 + iluminat public +
supraveghere video;
- stații de autobuz pe DN73.
Zona DN73 – Argeșelu – limita Micești:
- apă + canalizare (mai puțin canalizare în
zonele unde cetățenii nu și-au retras
gardurile);
- iluminat public;
- supraveghere video;
- se proiectează trotuar + pistă biciclete (mai
puțin zonele fără spațiu);
- a s f a l t a r e s t r. S a l c â m u l u i , c a r e
intersectează DN73 + apă + canal + pluvială +
iluminat public + supraveghere video +
trotuare;
- asfaltare str. Vișinului, care intersectează
DN73 + apă + canal + pluvială + iluminat
public + supraveghere video + trotuare.
Școala Mărăcineni:
- amenajare curte;
- schimbat tâmplăria la Liceu;
- refăcut grup sanitar la Generală;
-teren sport sintetic + vestiar Școala
Argeșelu;
- amenajat curte;
- teren sport sintetic + vestiar;
- împrejmuire;
- loc de joacă;
- schimbat parchetul.
Dispensar Argeșelu + dotări + parcare
Argeșelu:
- apă + canal;
- iluminat public;
- sistem supraveghere video;
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- asfaltat + trotuar + pluvială pe străzile:
o Zarzărului,
o Piersicului,
o Afinului,
o Lalelelor,
o Ulița Popii,
o Izvorului,
o Uliţeasca,
o Garoafelor,
o Teilor + bretea;
- amenajat lacul Greculescu + zona de
picnic;
- au început lucrările de pluvială + asfalatre
+ trotuare + pistă de biciclete pe str. Argeșelul
și str. Castanului;
- asfaltare str. Coandei + apă + canal +
iluminat public;
- asfaltare + apă + canal str. Vilelor + iluminat
public;
- str. Bujorului: iluminat public, apă-canal,
supraveghere video;
- asfaltat str. 10 + iluminat public +
supraveghere video;
- stații de autobuz pe DN73.
MESAJ
Dragii noștri cetățeni,
Având în vedere creșterea alarmantă de
contaminare cu Covid 19 la nivel național,
vă rog să respectăm, pe cât posibil, toate
regulile de distanțare și igienă, pentru a fi
cât mai puțin expuși la contaminarea cu
acest virus! Pentru cetățenii în vârstă, cât
și pentru cei bolnavi, echipele de voluntari
din cadrul primăriei îi vor monitoriza și vor
fi lângă dânșii pentru a le oferi tot suportul
de care au nevoie.
Totodată, mă adresez pe această cale
tuturor cetățenilor comunei, în situația în
care se confruntă cu orice problemă să
anunțe primăria pentru a putea să
intervenim și să rezolvam cât mai urgent
problemele apărute.
Vă mulțumesc pentru colaborare!
Dumnezeu să binecuvânteze
comuna Mărăcineni și locuitorii ei!
Primarul comunei Mărăcineni,
Nicolae-Liviu DASCĂLU
PRIMĂRIE - Tel./fax: 0248 278 893
POLIȚIA LOCALĂ - Tel.:0759 036 222
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STRATEGIA PRIMĂRIEI MĂRĂCINENI
DE DEZVOLTARE PENTRU URMĂTORII 4 ANI
Reales în funcţie la alegerile locale din 27
septembrie 2020, primarul comunei Mărăcineni,
domnul Nicolae-Liviu Dascălu, şi-a stabilit
priorităţile pentru următorii 4 ani de mandat:
1. FINALIZARE EXECUŢIE LUCRĂRI “REŢEA
STRADALĂ”:
-MODERNIZARE REŢEA STRADALĂ ŞI
AMENAJARE SCURGERE APE PLUVIALE PENTRU
S T R Ă Z I L E : A LU N U LU I , F LO R I LO R , M U R U LU I ,
CRIZANTEMELOR, GÂRLEI, PĂRULUI, ARGEŞELU,
CASTANULUI, ZMEUREI, LOTAŞ, GĂRII ŞI GROPENI .
2. EXCUŢIE REŢEA STRADALĂ TROTUARE DN73 LOTAŞ - SENS GIRATORIU MIOVENI-SENS DUBLU.
3. CONSTRUIRE CASĂ CULTURĂ.
4. CONSTRUIRE CIMITIR, ACHIZIŢIONARE MAŞINĂ
MORTUARĂ.
5. AMENAJARE ZONĂ BLOCURI ICDP - PARCĂRI,
LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, DUPĂ REZOLVAREA
PROBLEMEI TERENULUI.
6. CONSTRUIRE SALĂ SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ,
DUPĂ REZOLVAREA PROBLEMEI TERENULUI.
7. EXTINDERE REŢEA ILUMINAT PUBLIC.
8. EXTINDERE REŢEA GAZE.
9. INFRASTRUCTURĂ PE STRĂZILE CARE VOR TRECE
DIN DOMENIUL PRIVAT ŞI STRĂZI CARE VOR
REZULTA ÎN URMA ELABORĂRII PLANULUI
URBANISTIC GENERAL.
10. CONTINUAREA PROIECTELOR/PROCEDURA DE
LICITAŢE - REABILITARE ŞI DOTARE PENTRU CELE
DOUĂ ŞCOLI DIN COMUNĂ - MĂRĂCINENI ŞI
ARGEŞELU.
11. FINALIZARE “AŞEZĂMÂNT CULTURAL ZONA
LOTAŞ”.
12. CREŞTEREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ:
- ATENŢIE DEOSEBITĂ BĂTRÂNILOR ŞI COPIILOR
CU PROBLEME MEDICALE;
-SPRIJIN COPIILOR FĂRĂ POSIBILITĂŢI
MATERIALE CARE DORESC SĂ-ŞI CONTINUE
STUDIILE SUPERIOARE.
13. DAREA ÎN FOLOSINĂ A TUTUROR SPAŢIILOR
DIN INCINTA DISPENSARULUI DIN SATUL ARGEŞELU:
- CENTRU DE PERMANENŢĂ PENTRU SITUAŢIILE
DE URGENŢĂ;
- FARMACIE;
- CABINET STOMATOLOGIE;
- CABINET ORL;
- CABINET KINETOTERAPIE;
- CABINET FIZIOTERAPIE;
- CABINET GINECOLOGIE;
14. NEGOCIERI DE PRELUARE ADMINISTRATIVĂ DJ
740, TRONSON CARE STRĂBATE SATUL ARGEŞELU
PENTRU A REALIZA SCURGEREA APELOR PLUVIALE
ŞI TROTUAR.
15. FINALIZAREA NOMENCLATORULUI STRADAL
CU DENUMIREA NOILOR STRĂZI ŞI NUMERE NOI
PENTRU FIECARE GOSPODĂRIE.
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16. SE VOR MENŢINE ÎN CONTINUARE FINANCIAR:
- CULTE;
- CAZURI MEDICALE;
- COPII DE EXCEPŢIE.
17. PREMIEREA LA FINALUL ANULUI ŞCOLAR A
CELOR MAI BUNI ELEVI ÎN TOATE DOMENIILE DE
ACTIVITATE.
18. CONTINUAREA TUTUROR MANIFESTĂRILOR
CULTURAL - ARTISTICE, SPORTIVE, SOCIALE ŞI
EDUCATIVE.
Stimați cetățeni,
Ştim că deja ar putea deveni obositoare și
deranjante mesajele noastre referitoare la
selectarea și colectarea gunoiului menajer cât și
la colectarea deșeurilor vegetale.
Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că
localitatea Mărăcineni este printre cele 2-3
localități care au scăzut cantitatea de gunoi
menajer colectat și aceasta se datorează în
primul rând dumneavoastră, cât și activității
autorităților care au insistat tot timpul cu
solicitarea privind selectarea gunoiului menajer.
Totodată, ca și recompensă, suntem Primăria cu
cea mai mică taxă pe gunoi menajer.
Vreau să revin cu un mesaj în atenția
dumneavoastră prin care doresc să continuăm
selectarea cât mai atentă a gunoiului menajer
pentru a scădea în continuare cotele și pentru a
putea în viitor să mai reducem această taxă.
În același timp, revin cu informația și vă anunț că
avem obligația, conform Fondului de Mediu și
normelor europene în vigoare, ca în fiecare an să
scădem cantitatea de gunoi menajer.
Dacă nu atingem aceste ținte vom fi penalizați
financiar.
Referitor la resturile vegetale, revenim din nou cu
rugămintea, în primul rând, de a respecta datele
la care se colectează aceste resturi și a nu le mai
scoate după bunul plac al dumneavoastră,
creând as el o imagine dezolantă în comună!
Totodată, avem rugămintea la dumneavoastră
de a scoate cantități rezonabile, de a nu curăța
plantații întregi de pomi fructiferi sau pomi
ornamentali și a scoate cantități imense de crăci
sau alte resturi! Nu putem face față acestor
cantități, iar acest seviciu l-am creat pentru
cantități mai mici, pentru uzul gospodăresc, nu
pentru cei care au plantații, etc.
Vă mulțumesc încă o dată pentru înțelegerea
de care dați dovadă și sper ca mesajul nostru va fi
perceput ca atare și va avea rezultate cât mai
bune din acest moment!
Cu stimă și respect,
Primarul comunei Mărăcineni,
Nicolae-Liviu DASCĂLU

INFORMAŢII UTILE:
PRIMĂRIE:
Tel./fax: 0248 278 893
POLIŢIA LOCALĂ
MĂRĂCINENI:
Tel.: 0759 036 222

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.

CETĂŢENII CARE NU ŞI-AU PLĂTIT TAXELE
ŞI IMPOZITELE LOCALE SUNT RUGAŢI SĂ SE
PREZINTE LA CASIERIA PRIMĂRIEI
MĂRĂCINENI PENTRU A LE ACHITA. ÎN CAZ
CONTRAR, CONFORM LEGII 207/2015,
PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ ,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
U LT E R I O A R E , S E VA P R O C E D A L A
EXECUTAREA SILITĂ.

PRIMĂRIA COMUNEI MĂRĂCINENI
VĂ ADUCE LA CUNOŞTINTĂ CĂ
NIVELUL IMPOZITELOR ŞI
TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021
ESTE ACELAŞI CU CEL AL
ANULUI 2020.
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Oricine doreşte publicarea unui anunţ pentru vânzarea/cumpărarea de case, terenuri,
auto, agricole, poate suna la numărul de telefon 0248 278 893................
Anunţurile vor fi publicate gratuit în ziarul „UNIVERSUL LOCAL al comunei Mărăcineni“.
» HIRU GRIGORE, auditor energetic autorizat
elaborează cu profesionalism și la cele mai
mici prețuri, certificate de performanță
energetică pentru case, apartamente și
clădiri.
Relații la numerele de telefon:
0747 563 231 sau 0248 278 706.

» Vând casă, parter + etaj, situată în comuna
Mărăcineni.
Relaţii la numărul de telefon:
0738 266 781.

» DERATIZARE, DEZINSECŢIE.
Telefon: 0744 860 702.

» Vând casă şi 3000 m2 teren intravilan, în
comuna Mărăcineni, sat Argeşelu.
Telefon: 0747 753 198.

2
» Vând casă cu suprafaţa utilă de 250 m şi
2
teren cu suprafaţa de 2050 m , cu toate
utilităţile în comuna Mărăcineni Dn 73, nr. 289.
Telefon: 0724 881 727.

» Vând casă şi teren extravilan, comuna
Mărăcineni, sat Argeşelu nr. 446 A.
Telefon: 0764 471 052
Matei Cristian GHEORGHE.
» Vând teren stradal DN73, cu suprafaţa de
7500 m2, cu toate utilităţile.
Telefon: 0348 419 673.
» Vând teren extravilan cu suprafaţa de
2077 m2, sat Argeşelu, comuna Mărăcineni.
Telefon: 0741 193 685, 0725 945 974.

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

» Vând miere naturală la preț de producător.
Relații la numărul de telefon: 0770 229 491.

» Vând teren extravilan cu suprafaţa de
2
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.
» Vând teren cu suprafaţa de 4400 m 2 ,
2
zona balastieră, 2 euro/m - negociabil.
Telefon: 0745 423 623.
2

» Vând teren extravilan cu suprafaţa de
2
4700 m , zona balastieră Mărăcineni, preţ:
2 euro/m2, negociabil. Posibilităţi extindere!
Telefon: 0754 553 241.
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» Vând garsonieră confort I, suprafaţă 29 m ,
zona Institutul Pomicol Mărăcineni. Gaze,
balcon, centrală, preţ negociabil.
Telefon: 0751 631 084.

» Vând teren cu suprafaţa de 15000 m2, lângă
Gara Ciumeşti, preţ: 2 euro/m2.
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.

DECESE SEPTEMBRIE 2020

» Vând teren extravilan cu suprafaţa de
2000 m2, comuna Mărăcineni - Gropeni (zona
pepenieră).
Telefon : 0773 818 696.

DECESE OCTOMBRIE 2020

ZINCA EMIL
COSMA ION
BOGDAN DOMNICA
URECHE VIORICA
ANGHEL MARIA
BRICEAG VERGIL-SORIN
BRICEAG ELISABETA

Activitatea ,,Centrului de zi Albă ca Zăpada
și cei 60 de pitici”, reluată începând cu data
de 14.09.2020 cu respectarea strictă a regulilor
de igienă și distanțare socială, se desfășoară
în acord cu normele, recomandările și
ghidurile apărute în contextul situației
actuale, aplicabile perioadei stării de alertă
generată de epidemia de COVID-19.
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La nivelul ,,Centrului de zi Albă ca Zăpada și
cei 60 de pitici” depunem toate eforturile
pentru ca activitatea să se realizeze în cele
mai sigure condiții din punct de vedere al
sănătății și siguranței copiilor, acesta fiind
principiul de bază în organizarea activităților.
Pentru a veni în sprijinul părinților care au
solicitat admiterea copiilor preșcolari cu taxă
începând cu luna decembrie, se va
suplimenta activitatea serviciului social cu
înființarea unei activități de tip ,,A herschool”. Această activitate are un impact
social direct asupra comunității noastre, prin
atingerea scopului de a promova egalitatea
de șanse, prin oferirea pe timpul zilei de
educație și îngrijire la standarde profesionale
adecvate, servicii recreative, hrană şi
supraveghere pentru preşcolari.
Ne dorim prin această componentă să
răspundem cât mai mult solicitării venite din
partea părinților pentru a-și păstra locul de
muncă și pentru a asigura copiilor pe timpul
zilei servicii adecvate vârstei.

UNIVERSUL
LOCAL
al comunei Mărăcineni

PREVIZIUNI ASTROLOGICE 2021

UNIVERSUL
LOCAL
al comunei Mărăcineni
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Planetele ne-au pregătit un 2021 liniştit, de parcă ar vrea să ne dea ocazia să ne refacem
după tumultul de evenimente neplăcute din 2020, marcat de pandemia COVID-19.
Horoscopul 2021 are multe surprize pentru zodii, dar şi pentru lume în general. Economia ar
urma să se revigoreze, toată lumea va sta mai bine cu sănătatea, iar oamenii vor petrece
mai mult timp în natură.
Norocul este şi cum şi-l face omul, dar şi astrele au un rol în felul în care se întoarce roata în
favoarea sau defavoarea noastră. Planetele se vor aşeza excelent pentru unele zodii în anul
care vine.
Anul 2021 avantajează zodiile de pământ, respectiv Taur, Fecioară și Capricorn. Vibrația
saturniană face ca lucrurile să fie foarte concrete, să fie la îndemâna celor care au știință
dar și îndemânarea de a face ceva susținut și solid.
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Destinul începe să își joace rolul în viața nativilor Fecioară încă din ultima parte a lui
2020, trimițând semne clare că aceștia sunt din ce în ce mai aproape de întâlnirea cu
sufletul lor pereche. Călătoriile pe sfârșit de 2020 și început de 2021, cu toate măsurile de
precauție bineînțeles, nu doar că vă vor îmbogăți orizonturile socio-profesionale, dar vă
pot pune față în față cu persoana aleasă. Va simțiți atrași de persoane diferite de voi, de
la care aveți ce învăța. După prima săptămână a lui aprilie 2021, sunt posibile
transformări mari pe plan profesional, putem chiar vorbi de debutul unei noi cariere, iar
începând
cu 14 septembrie, putem vorbi de venituri mai mari și o mai mare stabilitate
FECIOARĂ
financiară datorită poziției lui Jupiter și a lui Saturn în cea de-a 11-a casă.
2021 va fi nu oricum, ci un an încununat de succes pentru zodia Balanță pe plan
profesional. Saturn și Jupiter sunt în mare măsură de partea ta de-a lungul întregului an,
punându-ți în valoare potențialul, aducând noroc în afaceri și în implementarea ideilor
tale, inspirându-te cu decizii bune. Ai șanse foarte mari să promovezi la locul de muncă,
poate chiar să îți schimbi jobul sau departamentul, reinventându-te într-un mod uimitor.
Nativii Balanță singuri reinventează arta flirtului în 2021. Chiar dacă vor fi asemenea unui
magnet de atracție pentru noi posibilități, din cauza lui Neptun, întâmpină dificultăți în a
BALANŢĂ se decide. Asta până când persoana potrivită va apărea în drumul lor acolo unde/ când
se vor aștepta mai puțin… astrele spun că cel mai probabil în ultimele 5-6 luni ale anului.

BERBEC

Datorită influenței a două planete importante: Jupiter și Saturn, 2021 va fi unul special
pentru Berbec pe plan personal, mai ales pentru nativii singuri ai zodiei. Influența lui
Jupiter se resimte pe plan social încă de la începutul anului producând efervescență,
animând activitățile de grup și sociale, încurajând prieteniile și socializarea pe toate
canalele. Tocmai de aceea, sunt semne cosmice clare care ne indică șanse colosale ca
sufletele singure să își găsească sufletul pereche, ba chiar să se angajeze în căsătorii și
relații serioase, care vor crește frumos. Pentru mulți nativi ai zodiei Berbec, schimbări mari
vor fi mai ales pe plan profesional, unde ai în vedere noi proiecte, poate o reconversie
profesională sau chiar relocarea în alt oraș/ țară în legătură cu un nou loc de muncă.

Cu accentul căzând asupra casei a 4-a a familiei și a proprietății, 2021 va fi pentru
această zodie un an în care se va concentra cu precădere asupra vieții de familie și
asupra acelor aspecte ce țin de mutare, redecorarea sau renovarea locuinței. Așadar, în
2021, pentru Scorpion vor fi multe schimbări ce țin de cămin și de armonia domestică, dar
și de ceea ce numim reechilibrări karmice familiale. Pe plan profesional, 2021 este un an
bun, în care vei primi măririle de salariu sau bonusurile blocate în 2020. De asemenea,
chiar dacă vei avea tendința ca, mai ales în primele luni ale anului, să excelezi în
activitățile singulare, Pluto în Capricorn te va ajuta să îți îmbunătățeșți considerabil
SCORPION abilitățile de comunicare, influențându-ți viața socială în bine.

TAUR

La nivel social, profesional și personal Taurii au parte de un provocator 2021. Mulți dintre
aceștia au făcut anii trecuți sau în 2020 schimbări dramatice de viață (fie la nivel personal,
fie profesional), poate s-au mutat în altă țară sau au fost nevoiți să o ia de la capăt în alt
oraș sau în alt domeniu profesional decât cel în care activează. Cert este că în 2021 se vor
vedea nevoiți să își creeze o nouă rețea socială, să sudeze noi legături cu noi persoane, să
își revigoreze sau reînnoiască cercul social, să investescă mai mult în acest aspect.
Câștigurile ți se măresc, dar beneficiezi și de sprijinul financiar al unei persoane apropiate
din familie pentru a-ți îmbunătăți viața. Taurii au un vibe pozitiv indiferent de cât de
vitrege par condițiile din jurul lor și sunt determinați să își facă curățenie în viață.

Cu Venus în casa banilor încă din noiembrie 2020 și până în martie 2021, Sagetătorului îi
va fi mult mai ușor pe plan financiar și va observa îmbunătățiri ale situației materiale. În
plus, la locul de muncă face progrese remarcabile și va atrage de partea sa simpatia,
sprijinul și admirația coechipierilor săi, dar și sentimentul personal că se află în locul
potrivit. Statutul tău capătă o strălucire și o autoritate aparte și vei obține rezultate și
pe ormanțe deosebite la locul de muncă, ceea ce îți conferă mai multe putere și control
asupra propriei vieți. Sunteți tentat să vă angajați în activități care nu îl implică și pe
partenerul de viață sau să vă reapucati de un hobby mai vechi, ceea ce poate conduce
SĂGETĂTOR la unele dispute între voi, posibil legate de sentimentul de gelozie.

GEMENI

Munca, ambiția, răbdarea și perseverența sunt câteva dintre cuvintele care vor descrie cel
mai bine anul 2021 al zodiei Gemeni. Reușești în acest an, ca în niciun altul, să te repui pe picioare
financiar, să îți echilibrezi veniturile, să investești fructuos și as el să și culegi recompensele
muncii tale. Nu uita să te relaxezi și să păstrezi un pic de timp și pentru tine și persoana iubită,
pentru copiii tăi care vor simți din ce în ce mai mult nevoia prezenței tale. Pentru Gemeni, 2021
este un an excelent în ceea ce privește educația, așa că mulți nativi au de gând să își continue
studiile, să aprofundeze mai bine un domeniu sau să urmeze anumite cursuri speciale care ar
putea să îi ajute pe viitor în carieră. Jupiter este până în noiembrie de partea lor, noi oportunități
sau uși se vor deschide pentru aceștia, în ciuda anumitor obstacole.

Capricornul evoluează enorm la nivel personal în 2021, îmbrățișând schimbarea și
încercând în permanență să devină o persoană mai bună chiar dacă acest lucru
înseamnă debarasarea de convingeri și credințe mai vechi de care era puternic legat,
dar care îl țineau pe loc. As el, mulți dintre acești nativi vor reuși ceva fantastic în 2021: să își
îmbunătățească karma! De aceea, încetul cu încetul, pe tot parcursul anului 2021 mici
schimbări vor atrage la rândul lor alte schimbări, iar viața Capricornului se va îmbunătăți
simțitor. Oportunitățile vor bate la ușa acestei zodii din mai multe părți. Pe plan financiar,
reușești să te reechilibrezi și să recuperezi micile pierderi din 2020, ba chiar să pui deoparte
CAPRICORN pentru vacanța visurilor tale și micile tale plăceri.

Este mai mult decât evident că 2021 va fi anul norocos al Racului sau cel puțin pentru o
mare parte a acestei zodii. Ceea ce a început frumos pe plan emoțional pentru zodia Rac se
va continua și în 2021, cu mențiunea că amânările, piedicile, banii, gura lumii vor conta din ce
în ce mai puțin, câștigul de cauză aparținând în totalitate sentimentelor adevărate. artea
bună și frumoasă a lucrurilor este că Racul reușește să își depășească limitele și fricile, să
pășească de-a dreptul dincolo de zona sa de confort, să exploreze, să îndrăznească, să
crească, să reușească, iar lumea și succesul vor fi de partea celor care cred. Racul este plin
de energie, determinare, iubire, optimism, este hotărât să își asculte inima, să acționeze în
acord cu ea și să își folosească toate resursele pentru a ajunge acolo unde își dorește.

Dacă anii trecuți au fost cu de toate pentru Vărsător, și cu bune, și cu rele, punându-le la
încercare răbdarea și capacitatea acestei zodii de a aștepta, anul 2021 își va lua net
revanșa. Putem chiar spune, fără să exagerăm, că 2021 este anul Vărsătorilor sau un fel de
renaștere cosmică, planeta Pluto în tranzitul Vărsătorului ajutând această zodie să își
transforme radical viața pentru următorii ani, chiar până în 2023. Mulți dintre nativii
Vărsător se vor reuni în sfârșit cu persoana visurilor lor (vorbim de căsătorie în multe cazuri),
au în vedere planuri comune, își țes visuri de familie și chiar se mută fizic împreună. ulți iau
decizii
radicale pe plan profesional, o apucă pe noi drumuri profesionale fără regrete, cu
VĂRSĂTOR
multă încredere și credință în potențialul și în abilitatea lor de regenerare.

Cu Venus în Capricorn de pe 5 noiembrie 2020 până pe 6 martie 2021, viața Leului în
privința muncii și a sănătății se poate dovedi ocazional problematică și provocatoare, cu
șanse reale însă de a le depăși cu brio. Leu se află în cursul unui ciclu de doi ani și jumătate
în care trebuie să investească mai mult în relațiile familiale sau în cele ce țin de comunitate,
menținându-și însă mintea și inima deschisă și plină de iubire. Pe plan emoțional și
spiritual, în 2021 Leul va crește și va învăța enorm, va învăța lucruri noi, va descoperi și
redescoperi colaborări și proiecte din care va avea enorm de multe cunoștințe de
acumulat. Este extrem de important, mai ales la începutul anului, să vă rupeți de patternuri,
convingeri și obiceiuri mai vechi care vă blocau și să vă simțiți cu adevărat fericit.

În 2021, Peștii își înțeleg foarte bine rolul lor în lume, dar și relația cu membrii familiei lor,
față de care vor fi mai înțelegători, mai toleranți și mai iubitori. În iubire, putem spune că
Peștii se numără printre zodiile norocoase ale lui 2021, mulți nativi gustând din fructele
dulci ale dragostei încă din 2020. Cu toate acestea, acei Pești care încă nu și-au întâlnit
iubirea vieții lor pot avea parte de o surpriză frumoasă din partea destinului începând cu
data de 11 august, când Jupiter intră în casa parteneriatelor și a căsătoriei. Totul poate
începe fie de la o conversație agreabilă și caldă, de la o întâlnire întâmplătoare, de la un
zâmbet sau chiar de la un telefon primit de la o persoană pe care ai întâlnit-o în trecutul
tău și cu care nu ai avut niciodată șansă să începi ceva.

RAC

LEU

PEŞTI

