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Marea în[el\torie
„PSD v\ d\”

ecent, Guvernul PSDALDE s-a împrumutat
de pe pia]a
interna]ional\ de capital cu
3 miliarde de euro. Într-o
singur\ zi, cu discre]ie. Din
aceast\ sum\, 1,3 miliarde
de euro au fost împrumuta]i
pe 30 de ani la cea mai
mare dobând\ din Europa
(4,65%). Dup\ doi ani de
guvernare, „patrio]ii” de la
PSD au împov\rat România
cu datorii de 20 de miliarde
de euro. Ce ascunde aceast\
foame de bani?
Un mic am\nunt: exact în perioada când Guvernul D\ncil\ se
împrumuta cu 3 miliarde de
euro, Fran]a f\cea un împrumut
de 1,9 miliarde de euro, tot pe
30 de ani, de trei ori mai ieftin
(dobând\ de doar 1,46%). Bine,
ve]i zice – Fran]a e Fran]a! Atunci
s\ l\rgim pu]in cercul
compara]iilor cu ]\ri vecine: în
februarie 2019, România era
cotat\ la dobânzi de 4,79% pentru împrumuturi externe, în vreme
ce Bulgaria putea lua împrumuturi la doar 0,68%, adic\ de 7
ori mai ieftin; Ungaria avea o
dobând\ de 2,68%, iar Polonia
de 2,69%.
E o conjura]ie bancarinterna]ional\ împotriva guvernului patronat de Dragnea, a[a
cum se v\ic\resc pesedi[tii?
Chiar a[a, ce are toat\ lumea
bancar\ din Europa numai cu ei,
cu pesedi[tii lui Vâlcov [i Orlando
Teodorovici? Lucrurile sunt
simple: de vin\ sunt politicile
fiscal-bugetare ale guvern\rii
PSD-ALDE, populiste [i proaste,
cu cheltuieli supradimensionate,
importuri care cresc galopant,
consum f\r\ investi]ii. Acestea
au sc\zut încrederea pie]elor de
capital fa]\ de guvernul care se
pretinde patriot în Europa. PSDALDE au crescut riscul de ]ar\.
De aceea împrumuturile pe care

infla]iei sus]ine circuitul financiar
în[el\tor. Sunt bani, clameaz\
PSD, dar sunt bani am\gitori
lua]i prin infla]ie [i dobânzi
m\rite, tot din buzunarele celor
care primesc a[a-zisele cre[teri
salariale sau m\riri de pensii.

le iau au cel mai mare cost din
Europa.
E foame de bani, b\ie]i?

Guvernul care spune c\ România
merit\ mai mult a îndatorat ]ara
cu 20 de miliarde de euro şi pe
fiecare român cu peste 1.000 de
euro. Numai în primele 9 luni ale
lui 2018, Dragnea a îndatorat
România cu 9,8 miliarde de
euro. Practic, lunar, guvernul de
PSD-ALDE se împrumut\ cu circa
1 miliard de euro. La plata acestei datorii se mai adaug\ înc\ 1
miliard de lei pe lun\ pentru
dobânzile pe care le genereaz\
datoria public\.

Cu toate aceste zeci de miliarde
de euro împrumutate, guvern\rile
lui Dragnea n-au f\cut nici
autostr\zi, nici spitale, nici conducte de gaze, n-au modernizat
c\i ferate. Ce-au f\cut cu banii?
De unde foamea tot mai mare de
bani, cu împrumuturi tot mai
împov\r\toare, dac\ guvernul se
laud\ cu cre[tere economic\
record?
PSD guverneaz\. Aten]ie la
buzunare!

R\spunsul este c\ pesedi[tii au
între]inut cea mai mare
în[el\torie din ultimii 30 de ani
la adresa românilor: „PSD v\
d\”. Au început cu promisiuni
enorme f\cute în campania din
2016. Au fost nevoi]i s\ renun]e
la o parte din aceste himere,

de[i le trecuser\ chiar în programul lor de guvernare. Dar au
c\utat s\ între]in\ tot timpul
iluzia c\ „PSD v\ d\”. Cinismul
lor s-a combinat cu proasta
guvernare, iar nota de plat\ a
iluziei c\ „PSD v\ d\” vine acum,
prin îndatorarea fiec\rui român [i
a genera]iilor viitoare.
Mecanismul în[el\toriei este
simplu. Coali]ia PSD-ALDE a
început prin m\riri de salarii [i
pensii. Au avut grij\, la scurt\
vreme, s\ anuleze în mare parte
cre[terile salariale [i de pensii
prin m\suri viclene precum
transferul contribu]iilor la angajat
sau amânarea index\rii punctului
de pensie.

Ca s\ între]in\ iluzia bun\st\rii
au concentrat totul pe consum.
Foarte repede, consumul a
crescut importurile [i a alimentat
infla]ia. Bruma m\ririlor de venituri fost exportat\ în ]\ri de
regul\ dezvoltate, din care se fac
importurile. Liderii PSD au patentat în[el\toria economiei pe consum din importuri pe datorii tot
mai mari.
Deloc întâmpl\tor, odat\ cu
venirea PSD la guvernare au
început s\ creasc\ pre]urile. Au
g\sit o infla]ie de 0.1% [i au
adus-o la 5%. La câteva luni de
guvernare, dup\ ce d\duser\ cu
o mân\, au sim]it deja nevoia s\
ia cu dou\: au m\rit acciza la
combustibili, ceea ce a dus la
scumpiri în lan]. Aprinderea

De la infla]ie la rate m\rite n-a
fost decât un pas. Dobânzile la
credite au început s\ creasc\ la
scurt timp. Ratele lunare ale
celor cu datorii la b\nci au
crescut cu peste 30% dup\ doi
ani de guvernare DragneaT\riceanu.

Când au ajuns aproape de fundul
sacului nu s-au mai încurcat în
subtilit\]i. Au t\iat masiv banii de
la investi]ii publice [i dezvoltare.
Au suplimentat împrumuturile
externe, tot mai scumpe. Au
impus noi taxe care au reaprins
scumpirile [i infla]ia. Au aruncat
toate fondurile astfel ob]inute în
acest perpetuum mobile al
tragerii pe sfoar\ a românilor.
Cine beneficiaz\, totu[i?

Au conceput totul pentru a v\
spune: „PSD v\ d\!”. Da, PSD v\
d\ cu o mân\ [i v\ ia înd\r\t cu
dou\. „V\ d\” furându-v\ pensiile genera]iilor viitoare, autostr\zi,
spitale. „V\ d\” furându-v\
viitorul copiilor vo[tri. Cine e
adev\ratul beneficiar al
în[el\toriei „PSD v\ d\”? Au avut
o singur\ grij\ pesedi[tii: s\ le fie
bine lor [i clientelei lor de incompeten]i, analfabe]i [i pilo[i cu
care au împânzit aparatul de stat
[i care taie frunza la câini pe
bani mul]i pl\ti]i de români.
Când mai auzi]i de lideri PSD
care se laud\ c\ au grij\ de
oameni, p\zi]i-v\ buzunarele
pentru c\ ve]i achita nota de
plat\ a „grijii” PSD.
(http://www.tion.ro)
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Tot ce trebuie s\ [tii
despre alegerile
europene din 2019

3

În perioada 23-26 mai 2019, europenii vor vota asupra componen]ei noului Parlament European. Acesta este momentul în care
î]i po]i face vocea auzit\.
Care este miza?

Participarea la vot la alegerile europene
înseamn\ s\-]i exprimi punctul de vedere cu
privire la direc]ia pe care UE trebuie s\ o
urmeze în urm\torii cinci ani în materie de
comer] interna]ional, securitate, protec]ia
consumatorilor, combaterea schimb\rilor
climatice [i cre[terea economic\. Eurodeputa]ii
nu influen]eaz\ doar procesul legislativ, dar
urm\resc [i activitatea altor institu]ii europene.

Totodat\, participarea la vot înseamn\ s\ ai un
cuvânt de spus asupra politicilor care ne influen]eaz\ via]a de zi cu zi. Pentru a afla mai
multe detalii despre ce a f\cut UE pentru tine
[i regiunea ta, consult\ https://what-europedoes-for-me.eu/

În urma votului care va avea loc în mai 2019 vor fi ale[i
cei 705 eurodeputa]i care ne vor reprezenta la nivelul
UE pân\ în 2024.
Ce trebuie s\ [tii?

Este important s\ ai în vedere anumite detalii privind legisla]ia
electoral\, precum vârsta minim\ de votare sau votul în diaspora, care difer\ de la ]ar\ la ]ar\. Pe site-ul alegerilor europene
ve]i g\si informa]ii despre cum pute]i vota, [tiri [i rezultatele
alegerilor din 2019.

Spre exemplu, în România, urnele se deschid duminic\, 26 mai
2019. Cet\]enii români care locuiesc într-o alt\ ]ar\ din UE au
dreptul s\ voteze fie pentru candida]ii din România în sec]iile de
votare organizate în cadrul ambasadelor sau consulatelor, fie
pentru candida]ii din ]ara de re[edin]\.

În plus, pe acest website po]i afla mai multe informa]ii despre
impactul UE asupra s\n\t\]ii, locurilor de munc\, cump\r\turilor,
educa]iei, familiei [i economiilor.
Pentru a vedea felul în care inten]ioneaz\ s\ voteze europenii la
urm\toarele alegeri, consulta]i aceste estim\ri, care sunt actualizate regulat!
Pentru a vedea rezultatele alegerilor în toate ]\rile UE [i componen]a noului Parlament, verifica]i site-ul rezultatelor în noaptea
alegerilor! Tot aici g\si]i date privitoare la alegerile anterioare.
Cu to]ii suntem implica]i

Fiecare dintre noi are motivele sale de a merge la vot. Tu de ce
votezi?
Europa ne apar]ine tuturor, iar participarea la vot este primul pas
prin care po]i s\ contribui la dezvoltarea democra]iei europene.

±
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{apte motive pentru
a nu vota PSD
la europarlamentare
dumneavoastr\ obligatorie la
sistemul medical de stat. PSD
înseamn\ monopol.

De ce nu vot\m PSD?

Pentru c\ pe c\ma[a partidului lui Ion Iliescu au mai r\mas pete de
sânge. Pete negre, nesp\late. Gre[i]i dac\ v\ închipui]i c\ Iliescu
este azi un simplu pensionar. Privirea fostului tovar\[ urm\re[te
acvariul unde pe[tii nomenclaturii PCR înoat\ mai departe. Îi g\si]i
la Curtea de Conturi, la Autoritatea de Supraveghere Financiar\, la
Curtea Constitu]ional\ ori Serviciul de Informa]ii Externe. Pân\ când
Iliescu nu va fi judecat pentru crimele din decembrie 1989 [i din
iunie 1990, România nu se va putea numi stat de drept.
De ce nu vot\m PSD?
Pentru c\ este singurul partid important din UE condus de un condamnat penal. Justi]ia român\ a ar\tat c\ Liviu Dragnea a vrut s\
fure voturi, ceea ce spune totul despre dorin]a PSD de a respecta
voin]a poporului.

De ce nu vot\m PSD?
Pentru c\, prin doamna Ecaterina Andronescu [i sindicatele
corupte, PSD a distrus sistemul de educa]ie, a îngropat [colile de
meserii [i a furat viitorul copiilor no[tri. Milioane de tineri sunt
chinui]i 10, 12, 15 ani în [coli pentru a primi la final o diplom\
inutil\.

De ce nu vot\m PSD?
Pentru c\ PSD s-a aliat cu mafia din sistemul medical de stat [i i-a
condamnat la moarte pe pacien]ii români. O internare în spital
înseamn\ s\-]i joci via]a la ruleta ruseasc\. Nimic nu se schimb\
cât\ vreme clientela PSD se alimenteaz\ cu banii din contribu]ia

De ce nu vot\m PSD?
Pentru c\ e un partid mincinos, ipocrit, f\]arnic. Afar\-i
vopsit gardul, în\untru-i
leopardul. Când sunt în campanie electoral\, marii corup]i
ai PSD coboar\ din limuzine [i
s\rut\ sfintele moa[te; când
sunt la Bruxelles, sociali[tii de
Dâmbovi]a voteaz\ cu dou\
mâini împotriva valorilor
cre[tine [i pentru agenda
LGBT, impunând pratica
avortului în clinicile catolice,
ortodoxe sau protestante,
cerând plata din banii
dumneavoastr\ a insemin\rii
in vitro pentru lesbiene [i
solicitând educa]ia sexual\
pentru b\ie]i [i fete care au împlinit opt sau nou\ ani. Nu m\
crede]i? Citi]i raportul Estrella votat de PSD. Printr-un neo-marxism
agresiv, toat\ Interna]ionala Socialist\, incluzând aici deta[amentul
dâmbovi]ean, particip\ activ la distrugerea familiei [i a temeliilor
civiliza]iei iudeo-cre[tine.
De ce nu vot\m PSD?
Pentru c\ îi dispre]uiesc pe românii din diaspora. Le este team\ de
oamenii liberi, de îndr\zneala celor care s-au eliberat de sclavie [i
care au fugit definitiv de pe planta]iile baronilor locali. Diaspora
înseamn\ schimbare.
De ce nu votez PSD?
Pentru c\ socialismul trateaz\ antreprenorii ca pe ni[te vaci de
muls într-o mare colectiv\. Jupuitu, adic\ Inspectorul trimis de
ANAF, e st\pân pe tarlaua oamenilor liberi [i cere ca bietul
Moromete s\-[i taie salcâmul. D\-l jos! S\ nu mai r\mân\
nev\muit\ piatr\ pe piatr\! Tax\m tot ce mi[c\! Tot!
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

votez
votez
votez
votez
votez
votez

PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD

pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

c\
c\
c\
c\
c\
c\

nu cau]ionez crima.
nu-mi place ho]ia.
nu vreau o ]ar\ analfabet\.
nu suport monopolul.
resping f\]\rnicia.
respect proprietatea.

(Sursa: https://mihailneamtu.org)
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De ce s\ vot\m
echipa PNL?
Vot\m PNL pentru c\ are cel mai bun
proiect pentru România!
Vot\m PNL pentru c\ sprijin\ întreprinz\torii români!
PNL î[i propune o economie care s\
aib\ la baz\ întreprinz\torii români.
Vrem s\ încuraj\m românii s\
investeasc\ în ]ara lor [i s\-[i dezvolte propriile afaceri.
PNL este singurul partid care a venit
cu solu]ii viabile pentru România.

Vot\m PNL pentru proiectele
sale.
Respingerea în Parlament a tuturor
ordonan]elor de urgen]\ emise de
guvernul D\ncil\ care au majorat fiscalitatea şi au atacat mediul de afaceri cu reglement\ri care vor afecta
grav toate companiile din România.
PNL va ini]ia şi va sus]ine un proiect

de lege pentru interzicerea traseismului politic şi la nivel parlamentar, aşa
cum s-a f\cut şi la nivelul autorit\]ilor
locale.
PNL va înainta şi va sus]ine un proiect
de lege pentru introducerea votului
electronic.
PNL va elabora un proiect de lege
care are ca obiectiv îmbun\t\]irea
rela]iei Statului cu cet\]enii.
PNL va încerca stoparea creşterii
aberante a salariului minim pentru c\
se pierd foarte multe locuri de munc\
în ]ar\, asta prin creşterea din pix a
salariului minim.
PNL îşi propune s\ reduc\ TVA-ul şi
taxele de munc\.
Pe 26 mai veni]i la vot [i vota]i
echipa PNL! Cine st\ acas\, îi las\ pe
cei din PSD s\ decid\ viitorul acestei
]\ri. Duminic\, ave]i viitorul României

în mâinile voastre. PNL a contribuit la
dezvoltarea acestei ]\ri, în timp ce
PSD s-a mul]umit s\-[i creasc\ cifra
de afaceri.
Schimbarea clasei politice începe
ast\zi! E momentul s\-i
trimitem acas\ pe politicienii penali,
mincino[i, incompeten]i! România de
mâine va fi una în care fiecare
cet\]ean va munci cinstit [i va fi
r\spl\tit.

Pe 26 mai gândi]i-v\ la viitorul acestei
]\ri [i la ceea ce vom l\sa mo[tenire
genera]iei urm\toare! O ]ar\
distrus\ de PSD sau o ]ar\ dezvoltat\
de PNL? Avem nevoie s\ mergem
înainte dup\ mul]i ani în care am
b\tut pasul pe loc [i am ajuns coda[ii
Europei.
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Proiectele realizate - Carte de vizit\ pe agenda activit\]ii echipei PNL
din administra]ia local\ a ora[ului R\cari

Realiz\rile primarului
Marius Carave]eanu
de-a lungul timpului!

“Toat\ activitatea mea în calitate de primar a avut ca prioritate
cl\direa unei administra]ii puternice, bazate pe respectarea legii şi a
bunei gestion\ri a banului public. Dezvoltarea şi modernizarea
ora[ului au fost vizibile de la un an la altul, de la o zi la alta. Chiar

dac\ m-am luptat cu criza financiar\, cu bugetul tot mai redus de la
un an la altul, împreun\ cu echipa din cadrul prim\riei am reuşit s\
realizez lucr\ri care erau necesare şi pe care oamenii le aşteptau
înc\ din anii anteriori. Am reuşit s\ scoatem ora[ul din anonimat.”
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Modernizarea
infrastructurii locale

n oraşul R\cari vor continua şi în anul 2019 investi]iile în
infrastructur\ rutier\, din anul 2008 pân\ ^n prezent fiind
modernizate peste 50 km de str\zi, procesul de modernizare
fiind continuu, pân\ la asfaltarea ultimului km de strad\.
Se va depune tot efortul pentru realizarea proiectului: “Infiin]are
sistem de ap\ [i canalizare ^n ora[ul R\cari”, finan]at prin Programul
Opera]ional Infrastructur\ Mare - POIM 2014-2020, derulat de c\tre
Compania de Ap\ Târgovi[te Dâmbovi]a S.A. investi]ie gestionat\ la
nivelul jude]ului Dâmbovi]a, precum [i pentru extinderea re]elei de
ap\ ^n cartierele Ghimpa]i [i Colacu, acolo unde nu a fost prev\zut\
^n proiectarea obiectivului finalizat ^n anul 2018, [i care va fi incluse
in etapa a II-a a Programului POIM, astfel

9

vor fi aduse la ^ndeplinire obiectivele principale ^nscrise ^n Strategia
de dezvoltare a ora[ului R\cari, aprobat\ ^n anul 2016, pentru
perioada 2016-2030.
Chiar dac\ investi]ia care prive[te re]eaua de ap\ [i canalizare
se va derula ^n dou\ etape, avem ^ncrederea c\ locuitorii ora[ului
R\cari vor avea prioritate ^n demararea lucr\rilor, ]inând cont de
faptul c\ la nivelul ora[ului sunt realizate [i date ^n folosin]\ blocuri
de locuit ^ncepând cu anul 1979 pân\ ^n anul 1986, blocuri pentru
care nu a fost realizat\ niciodat\ re]ea de canalizare sau sta]ie de
epurare, epurarea apelor uzate fiind deficitul major care creeaz\ un
disconfort [i o problem\ de mediu, greu de rezolvat ^n aceast\
perioad\.
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Împreun\ pentru un
oraş mai curat

umnezeu a creat lumea [i niciuna
dintre crea]iile sale nu este
întâmpl\toare. Locuim într-o ]ar\
d\ruit\ cu toate frumuse]ile cu care Dumnezeu
împodobe[te natura. Mun]ii sunt înal]i [i aprigi,
apele curg învolburate [i limpezi, s\pându-[i
drumurile prin pietre, creând la suprafa]a lumii o
geografie spectaculoas\ [i nemaiv\zut\. Românul

cunoa[te binecuvântarea apelor [i prin mi[carea
necontenit\ a talazurilor, deoarece marea ne este
accesibil\ din orice col] al ]\rii, f\r\ s\ fie nevoie
pentru aceasta s\ batem la por]ile str\inilor. Din
p\cate îns\, asupra acestor minuni planeaz\, ca
un blestem, indiferen]a poporului c\ruia i-au fost
d\ruite. Aruncatul resturilor de tot felul a devenit
parc\ un sport na]ional.

Astfel, în urm\ cu 10 ani, a luat na[tere campania “Adopt\ un km!”, o campanie de cur\]enie
local\, ce are drept scop con[tientizarea de c\tre
noi to]i, mari sau mici, cât de important este s\
avem un mediu înconjur\tor curat pentru a avea
[i o via]\ s\n\toas\. Protec]ia lumii în care tr\im
este o problem\ care ne afecteaz\ [i ne implic\
pe to]i.
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Oxigen pentru genera]iile viitoare,”
la R\cari!
~

“

ncepând cu anul 2008, mii de puie]i au fost planta]i în
R\cari, la ini]iativa primarului Marius Carave]anu şi a
echipei sale. Organizatorii s-au ghidat dup\ motto-ul
„Oxigen pentru genera]iile viitoare”, iar ac]iunile s-au bucurat de un
real succes. Astfel, au fost planta]i puie]i din speciile plop, stejar,

tei, salcâm, platan etc. pe aliniamentul drumurilor ce traverseaz\
ora[ul R\cari ( DN 71 , DJ 711 A, DJ 601 A, DC 43 , etc), pentru
ca ^n viitor locuitorii ora[ului R\cari s\ se bucure de un mediu
curat [i s\n\tos. Astfel de ac]iuni vor continua.
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R\cariul respir\ sport

În ultimii zece ani, în oraşul R\cari
fenomenul sportiv a fost resuscitat de-a
dreptul de primarul Carave]eanu şi de
echipa sa.
Când ani şi ani la rând nu s-a f\cut
nimic, sau aproape nimic pentru sport, e
greu s\ o iei de la zero şi s\ ai rezultate întrun timp scurt. In iunie 2008, cand Marius
Carave]eanu a fost ales primar al ora[ului
R\cari, lucrurile trecute la rubrica „de rezolvat“ erau atât de multe, încât sportul nu

p\rea a fi una dintre priorit\]i [i totu[i a fost
trecut\ ^n agenda de proiecte viitoare, primul
pas fiind reabilitarea bazei sportive a orasului, construirea unei s\li de sport cu 150 de
locuri ^n R\cari [i ^n timp, amenajarea [i
modernizarea bazelor sportive din Colacu [i
Ghimpa]i.
Dac\ pentru România nu era o prioritate, de ce ar fi fost pentru R\cari? Cum,
necum, ajutat şi de o echip\ muncitoare şi
ambi]ioas\, lucrurile au înflorit rapid în urbea

ce împarte în dou\ drumul Bucureşti –
Târgovişte, iar acum, în 2019, putem vorbi
de un adev\rat fenomen sportiv dezvoltat de
primar şi de echipa lui.
Dezvoltarea fenomenului sportiv, are ca
scop, prin fiecare eveniment ^n parte, s\
transmit\ tinerei genera]ii propunerea de
petrecere a timpului liber ^ntr-un mod
s\n\tos, altfel decât ^n fa]a PC-ului, a
tabletei sau a telefonului mobil.

Ziarul independentul_ Page 13

L

Evenimentele cultural-aristice,
un plus pentru ora[ul R\cari

a capitolul activit\]i cultural-artistice, primarul ora[ului
R\cari, are o agend\ bine organizat\, structurat\ lunar cu
activit\]i care s\ promoveze imaginea ora[ului R\cari [i
care totodat\, s\ eviden]ieze capitole importante atât din via]a
locuitorilor acestuia, cât [i prin marcarea evenimentelor
na]ionale, ^ncepând cu omagierea marelui poet Mihai Eminescu

[i ^ncheind anul cu mult a[teptata ac]iune “Sosirea lui Mo[
Cr\ciun ^n ora[ul R\cari“. A[a cum ne-a obi[nuit, la ^nceputul
acestei luni ^n data de 17 mai 2019, cu ocazia Zilei Familiei, va
avea loc premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de
c\s\torie [i premierea celei mai frumoase gospod\rii din ora[ul
R\cari.

13
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Realiz\ri pentru confortul
cet\]enilor!

n cei 10 ani de când dumneavoastr\, cei peste 75% din
locuitorii ora[ului R\cari, a]i ^ncredin]at mandatul ^n fruntea
ora[ului R\cari, domnului Marius Carave]eanu, ^n fiecare
domeniu de activitate au fost investite resurse care ^ncep s\ se vad\
cu “ochiul liber”. Chiar dac\ mai sunt multe de f\cut pentru ca
ora[ul R\cari s\ beneficieze de standardele unei localit\]i urbane,
primarul Marius Carave]eanu, parcurge pas cu pas toate etapele de
dezvoltare a urbei, ^n toate domeniile de activitate. {i, cum s\ poat\

realiza acestea decât prin accesarea fondurilor nerambursabile [i
utilizarea resurselor financiare ^n mod eficient [i ^n conformitate cu
legisla]ia ^n vigoare! Spunem acestea, deoarece ^n spatele fiec\rei
idei de dezvoltare sunt obligatoriu de ^ndeplinit, proiecte, avize,
documenta]ii, licita]ii, care, de multe ori, ^nseamn\ luni, chiar ani de
munc\. Numai dup\ parcurgerea acestei etape pot ^ncepe “lucr\rile
care se v\d”. Dar... cei care vor s\ vad\ toate acestea... v\d! Care
nu... nu po]i cere... unde Dumnezeu nu a dat!
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Infrastructura şcolar\, prioritatea
num\rul 1 pentru prim\ria R\cari

U

nul dintre obiectivele administra]iei locale a ora[ului
R\cari îl constituie îmbun\t\]irea calit\]ii infrastructurii
[colare, pentru asigurarea unui proces educa]ional de
nivel european şi a creşterii particip\rii popula]iei şcolare la procesul educa]ional. Începând cu anul 2008 a început schimbarea
semnificativ\ a infrastructurii educa]ionale şi a dot\rii tuturor
[colilor din ora[ul R\cari. În acest sens, administra]ia local\ [i-a
manifestat continuu interesul în acest domeniu [i a depus eforturi
considerabile pentru ^mbun\t\]irea procesului educa]ional prin
reabilitarea infrastructurii unit\]ilor de înv\]\mânt din localitate.
Dac\ ^n anul 2008, toate unit\]ile [colare erau ^nc\lzite cu lemne

[i c\rbuni, toate aveau toalet\ ^n “fundul cur]ii”, ^n toate “vântul
sufla prin geamuri” [i unde se scria cu m\nu[i ^n mâini, ast\zi,
dup\ 10 ani de munc\, toate [colile sunt reabilitate, cu ap\
curent\ [i grupuri sanitare moderne ^n incint\, racordate la re]eua
de gaze, cu mobilier nou sau recondi]ionat [i nu ^n ultimul rând, cu
reabilitarea a dou\ unit\]i [colare, emblema ^nv\]\mântului local,
dâmbovi]ean [i de ce nu, na]ional.
Ce mai r\mâne de f\cut?! Doar s\ ne dorim rezultate [i performan]\, pentru a da genera]ii de tineri care s\ aduc\ valoare societ\]ii ^n care tr\iesc [i care vor spune cu mândrie: ”[i eu am
^nv\]at la R\cari!”
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Indiferent de vreme....
sau de vremuri, suntem ^n
slujba cet\]enilor!

nc\ din anul 2008, primarul a
constituit la nivelul oraşului R\cari
Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de
Urgen]\, care, în timp, a fost dotat cu
utilajele necesare interven]iei în situa]ii
de urgen]\.
Prin crearea acestui serviciu, toate

ac]iunile de interven]ie pentru dezapezire,
inunda]ii, activit\]i de înl\turare a calamita]ilor naturale, se realizeaz\ de c\tre
echipa de muncitori din cadrul SVSU, cu
utilajele din dotare, f\r\ a fi încheiate
contracte de prest\ri servicii cu nici un
operator economic de profil.

17

Aceast\ echip\ de interven]ie, asigur\
accesul pe drumurile din oraş şi localit\]ile
componente în timp optim şi de calitate,
creând condi]ii de circula]ie pe drumurile
publice, cu resurse financiare minime şi
gestionate eficient, indiferent de vreme...
şi de vremuri!
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Primarul Marius Carave]eanu,
omul în care r\c\renii [i-au
pus încrederea
Încrederea cet\]enilor ora[ului R\cari pe care edilul Marius Carave]eanu [i echipa sa de consilieri au
câ[tigat-o din nou, în iunie 2016, este una foarte mare, dar care îi [i oblig\ pe ale[i s\ realizeze
investi]ii pentru comunitate.

o]i locuitorii din R\cari î[i doresc
str\zi asfaltate, utilit\]i la standarde înalte, confort urban, drept
pentru care administra]ia condus\ de
Marius Carave]eanu a întocmit [i depus o
serie de proiecte prinvind investi]ii importante pentru ora[ul R\cari.

~n anul 2017, au fost depuse la MDRAP
pentru finan]are prin OG 28/2013, un

num\r de 8 proiecte de infrastructur\ în
vederea ob]inerii finan]\rii necesare
realiz\rii acestora. Dintre toate aceste
proiecte, a fost ^ncheiat un singur contract
de finan]are pentru lungimea de 3.85 km
din totalul de 28 de km ^nscri[i ^n solicitarea de finan]are, obiectiv aflat ^n curs de
execu]ie, realizat ^n procent de 90% [i care
reprezint\ segmentul de drum ce leag\
satele S\bie[ti - B\l\ne[ti - St\ne[ti.

Re]eaua de ap\ [i canal în R\cari,
Ghergani [i Mavrodin, reprezint\ cea mai
important\ problem\ a localit\]ii R\cari [i
care necesit\ a fi rezolvat\ imediat îns\
chiar dac\ administra]ia a f\cut tot ce i-a
stat în putere, investi]ia mai are de a[teptat, fiind inscris\ ^n cadrul Programului
Opera]ional de Infrastructur\ Mare POIM 2014-2020, gestionat de c\tre Compania
de Ap\ Târgovi[te - Dâmbovi]a SA.

Proiectele derulate de administrația publică locală a orașului R\cari, aflate în
diferite stadii de evaluare/contractare/implementare, le vom enumera mai jos,
pentru o bună informare a cetățenilor orașului R\cari.
‘’

Proiect integrat de regenerare urban\, zona NORD, ora[ul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a P.I.R.U. NORD’’ POR 2014-2020

1. “Reabilitare, modernizare, extindere [i echipare {coala Gimnazial\ Colacu, ora[ul
R\cari, jud. Dâmbovi]a”;
2. “~nfiin]are Centru cultural ^n satul Colacu, ora[ul R\cari, jud. Dâmbovi]a.’’;
3. “~nfiin]are Centru cultural [i loc de joac\, ^n satul St\ne[ti, ora[ul R\cari, jud.
Dâmbovi]a;’’
4. “Amenajare parc ^n satul S\bie[ti, ora[ul R\cari, jud. Dâmbovi]a“;
5. "Construire Baza sportiv\, ^n satul Colacu, ora[ul R\cari, jud. Dâmbovi]a’’;
6. “Modernizare str\zi ^n zona NORD, ora[ul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a.’’
‘’Proiect integrat de regenerare urban\, zona Sud, ora[ul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a P.I.R.U. SUD’’ POR 2014-2020
1. “Reabilitare, modernizare, extindere [i echipare {coala
Gimnazial\ R\cari, ora[ul R\cari, jud. Dâmbovi]a.";
2. “Extindere [i modernizare Baz\ sportiv\, ora[ul R\cari, jud.
Dâmbovi]a.’’;
3. “Amenajare Parcul Eroilor ^n ora[ul R\cari, jud. Dâmbovi]a ;
4. “Modernizare str\zi ^n zona SUD, ora[ul R\cari, jude]ul
Dâmbovi]a.’’

Modernizare infrastructura agricol\ ^n localit\]ile R\cari
Ghergani, Ghimpa]i, S\bie[ti, B\l\ne[ti, St\ne[ti –10.8
km - AFIR

REABILITAREA TERMIC| A BLOCULUI "A", A BLOCULUI "B" {I
A BLOCULUI "C" - POR 2014-2020

Reabilitare, modernizare [i dotare Gr\dini]a S\bie[ti
MDRAP - PNDL
Construire [i dotare Centrul cultural R\cari. MDRAP - CNI
Construire [i dotare Centrul cultural Ghergani. MDRAP CNI
Reabilitarea, modernizarea, extinderea [i eficientizarea
energetic\ a sediului prim\riei
Reabilitarea, modernizarea, dotarea [i extinderea
Centrului Reziden]ial de ^ngrijire Persoane Vârstnice
R\cari.

CONSTRUIRE {I DOTARE GR|DINI}A R|CARI JUD. DÂMBOVI}A - POR 2014-2020

Modernizarea [i gestionarea inteligent\ a sistemului de
iluminat public ^n ora[ul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a”- POR
2014-2020.
Infiin]are sistem de Ap\ [i Canalizare ^n ora[ul R\cari [i
localit\]ile componente R\cari, Ghergani [i Mavrodin POIM 2014-2020

Reabilitare sala de festivit\]i, ora[ul R\cari - MDRAP - CNI
Reabilitare, modernizare [i dotare Gr\dini]a MavrodinMDRAP - PNDL
Reabilitare, modernizare [i dotare Gr\dini]a Colacu MDRAP - PNDL
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Alte proiecte promovate aflate ^n
implementare pe alte surse de
finan]are
Modernizare str\zi ^n ora[ul R\cari [i
localit\]ile componente, realizat ^n
procent de 90 % - PNDL
- Strada Mihai Viteazu – S\bie[ti, B\l\ne[ti
- Strada Gârlei – B\l\ne[ti
- Strada Constantin Brâncoveanu – St\ne[ti
Modernizare str\zi ^n ora[ul R\cari [i
loc\lit\]ile componente - realizat in
procent de 60 % - asociere UAT - CJD

- Strada Tudor Vladimirescu – R\cari (stratul al II-lea)
- Strada Boanga (stratul al II-lea)
- Strada 8 Martie (stratul al II-lea)
- Strada Bisericii – Colacu (stratul al II-lea)
Modernizare str\zi ^n ora[ul R\cari [i
localit\]ile componente realizat ^n
procent de 60 % - asociere UAT - CJD
- Strada Mo[teni – R\cari (stratul al II-lea)

-

Strada
Strada
Strada
Strada

Cuza Voda – R\cari (stratul al II-lea)
Fântanii – Colacu
Bujorului – Colacu
{tefan cel Mare – Colacu

- Fose vidanjabile ^n zona blocuri
pentru decolmatarea subsolurilor
acestora - buget local.
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Proiectele derulate de administra]ia public\
local\ a ora[ului R\cari, aflate în diferite
stadii de evaluare/contractare/implementare,
le vom prezenta mai jos, ^n imagini.

~nfiin]are Centru cultural [i loc de joac\
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Votul este cea mai
puternic\ arm\

V| INVIT|M S| FI}I AL|TURI DE ECHIPA PNL ~N DATA DE
26 MAI 2019, PENTRU ALEGERILE EUROPARLAMENTARE
ÎN 26 MAI 2019 - VOTĂM PNL

Ave]i deja vârsta de la care pute]i vota? Votul este cea mai important\ form\ de participare politic\ pe care o au la
dispozi]ie cet\]enii ]\rilor democratice şi un drept care trebuie utilizat pe deplin.

