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Începutul postului
sfintelor paști

ostul paștelui sau
postul Mare a început
în data de 2 martie
2020, fiind cel mai lung și
mai aspru dintre cele patru
posturi mari ale Bisericii
ortodoxe.

Postul Paştelui se parcurge
fără consumul de carne şi lactate, iar în cele 40 de zile sunt
doar două zile de dezlegare la
peşte, de Bunavestire şi de
Florii, comparativ cu postul
Crăciunului, când sunt 15 zile
cu dezlegare la peşte.
Într-o lume modernă, în
care contează mai mult
partea materială și prea puțin
cea spirituală, în care ne

zbatem pentru lucruri materiale și uităm de suflet, uităm să
ne mai bucurăm de lucrurile
mărunte și suntem veșnic
nemulțumiți, uităm fără să ne
dăm seama, în același timp, de
Dumnezeu.
Prin post și rugăciune este
un bun prilej de a ne apropia
de Dumnezeu, și totodată, de fi
mai buni unii cu alții și mai
iertători.
Să încununăm acest post
cu rugăciune, cu fapte bune
prin ajutorarea persoanelor
nevoiașe, prin îndreptarea
pașilor noștri către biserică și
prin gânduri curate.
Post binecuvântat și curat!
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omuna ribița este o
comună frumoasă cu
numeroase și valoroase
obiective turistice, dar și cu o
istorie bogată.

Eu m-am născut într-un alt
colț de țară, într-un sat de pe
valea Izei din Maramureșul
istoric, iar astăzi mă bucur să
fiu un locuitor al comunei
Ribița.
În urmă cu 63 de ani, din
anumite împrejurări am venit
în satul Ribița, sat care era mult
diferit de cel de astăzi:casele
erau mici, acoperite cu paie, la
cele mai multe lipseau gardurile, iar ulițele erau înecate în
noroi și băltoace. Valea și Crișul
ieșeau pe terenurile agricole de
două ori pe an și uneori după
ploi torențiale.
Cu toate condițiile grele de
viață, comuna a avut și locuitori
de o înaltă ținută morală și o
înaltă cultură. Dintre aceștia aș
aminti pe poetul și scriitorul
Vlaicu Bîrna și dascălul Cleșiu
Aurel.
Astăzi, aspectul comunei
este schimbat în totalitate. Cele
mai multe schimbări în bine au
apărut în mandatele domnului
primar, Faur Ioan. Drumurile
sunt asfaltate, școlile, dispensarul medical, căminele renovate și dotate, obiectivele turistice sunt puse în valoare și promovate corespunzător.

Ordinea, curățenia și spiritul
gospodăresc sunt vizibile peste
tot în comună. Cultura, tradițiile
și obiceiurile au fost ținute constant de administrația locală, în
ultimii ani.
În acești ani, comuna a ieșit
din anonimat, fiind cunoscută
și în țară datorită unor persoane cu care ne putem mândri, cum sunt:doctor în istorie,
domnul Ioachim Lazăr, profesor Comșa Puiu și profesoara
Monica Dușan.
Condeile lor au scris mii de
pagini, pagini care ne-au ajutat
să ne îmbogățim mintea și
sufletul, să nu trecem ca umbră
prin apă, pentru că oricum suntem trecători prin viață.
Noi, cei care mai viețuim în
această oază de istorie și cultură ne revine datoria de a păstra ceea ce avem și de a ridica
gradul de civilizație și cultură al
comunei.
Iusco Grigore,
pensionar din Comuna
Ribița, 81 de ani
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proces - VerBal
încheiat în şedinta ordinară a consiliului local
al comunei ribiţa din data de 18.02.2020

Şedinta ordinară a Consiliului local Ribita a fost convocata
prin Dispozitia nr.3/23.01.2020 si se desfasoara la sediul
Primăriei comunei Ribita,judetul Hunedoara.
În sala de sedinta sunt prezenti 8 consilieri locali din cei 9 consilieri in functie. Alături de domnii consilieri la sedinta participa
de drept dna. secretar-Buftea Oprean
Diana, lipseşte
dl.primar.Participă și delegații sătești - Trifa Nicolae,Ianc Tiberiu
și Pop Bogdan.Lipseşte dl.Josan Ioan,viceprimar.
Ordinea de zi propusă este :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al
comunei Ribiţa pentru anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului comisiei
de inventariere a bunurilor materiale si banesti pe anul 2019
aflate in patrimoniul public si privat al comunei Ribita.
3.
Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a O.U.G.
nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare în zona de colectare 1 Brad nr.
394/720/25.04.2018.
4.
Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de
întocmire şi ţinere la zi a Registrului Agricol la nivelul uat Ribiţa
5.
Diverse.
preŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
onea ioan
contraseMneaZa secretar General uat,
Buftea oprean Diana ioana

telefoane utile
Deranjamente enel: 0254.929
Dispensar ribiţa: 0254.683.815
farmacie ribiţa: 0254.683.888
postul de poliţie ribiţa: 0254.238.760
Şcoala Generală “preot iosif comşa” ribiţa: 0254.683.701.
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