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Cetele din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus au participat
la „Parada Cetelor” din Þara Fãgãraºului

Alãturi de reprezentanþii
celorlalte cete participante
(aproximativ 40 de cete),
sibienii au asistat mai întâi la
slujba oficiatã la Catedrala
Ortodoxã din Fãgãraº, cu
prilejul marii sãrbãtori a
Sfântului Ioan Botezãtorul (în
aceastã zi s-a sãrbãtorit ºi
hramul acestui important lãcaº
de cult). Slujba a fost oficiatã
de un sobor de preoþi, în fruntea

cãrora a stat Mitropolitul
Ardealului, Laurenþiu Streza.
Dupã slujbã, fiecare ceatã a
colindat audienþa, momentul
fiind urmat de parada propriuzisã.
Într-un adevãrat spectacol de
culoare ºi muzicã, tinerii din
Þara Fãgãraºului, îmbrãcaþi în
costume populare de o
frumuseþe aparte, au parcurs
traseul dintre Catedralã ºi Casa

Nu blocaþi drumurile
ºi trotuarele publice!

de Culturã, în compania
cântecelor ºi strigãturilor
tradiþionale, specifice zonelor
de provenienþã.
La finalul paradei, pe scena
special amenajatã s-a
desfãºurat o scurtã festivitate în
cadrul cãreia primarul
municipiului Fãgãraº, Sorin tuturor cetelor ºi a mulþumit
Mânduc (al cãrui tatã s-a fiecãruia pentru prezenþa la
nãscut la Sebeºu de Sus), a aceastã ediþie a festivalului.
În multe din localitãþile
oferit diplome de participare

acestei zone, la marea
sãrbãtoare a Sfântului Ioan
Botezãtorul se încheie sezonul
cetelor tradiþionale, aceste

structuri se destramã, în
aceastã zi fiind marcat ºi
sfârºitul oficial al sãrbãtorilor
de iarnã.

Conducerea Primãriei comunei Racoviþa face un apel la toþi locuitorii comunei proprietari de imobile sã nu-ºi parcheze autovehiculele în
locuri nepermise sau sã nu blocheze accesul prin depozitarea de materiale de construcþii, lemne, agregate agricole etc, pe drumuri sau
trotuare publice. Aceastã mãsurã este necesarã pentru ca, în caz de necesitate, utilajele de deszãpezire ºi angajaþii Primãriei Racoviþa sã
poatã lua toate mãsurile necesare, astfel încât intervenþiile de deszãpezire a cãilor principale de acces sã poatã fi efectuate cu operativitate
ºi cu rezultate cât mai bune.

Animarea economicã a microregiunilor judeþului a debutat în Þara Oltului, la Cârþa
Cãminul Cultural din Cârþa a gãzduit joi, 16 ianuarie, începând
cu ora 11, prima întâlnire din cadrul unui proiect, iniþiat ºi
coordonat de Consiliul Judeþean Sibiu, ce îºi propune sã anime
viaþa economicã a celor cinci microregiuni ale judeþului Sibiu
(Þara Oltului, Valea Hârtibaciului, Mãrginimea Sibiului, Þara
Secaºelor ºi Valea Târnavelor).
Sesiunea de animare economicã a teritoriului Þãrii Oltului a
strâns la Cârþa conducerea Consiliului Judeþean Sibiu ºi
Instituþiei Prefectului - Judeþul Sibiu, patru dintre parlamentarii

judeþului (Nicolae Neagu, Raluca Turcan, Ioan Axente `i Gheorghe Frãticiu), consilieri judeþeni ºi angajaþi ai diverselor direcþii
ºi departamente din cadrul CJ Sibiu, responsabili ai unor instituþii
judeþene sau direcþii deconcentrate ale statului în teritoriu,
conducãtori ai unor instituþii de învãþãmânt preuniversitar, preoþi,
medici, primari ºi consilieri locali ai oraºelor ºi comunelor din
regiune, reprezentanþi ai mediului de afaceri, conducãtori ai unor
organisme neguvernamentale ºi diverºi alþi invitaþi, toþi aceºtia
fiind “provocaþi” sã expunã ideile ºi sã prezinte obiectivele prioritare de dezvoltare economicã a regiunii pentru urmãtorii ani.
La întâlnire a participat ºi primarul comunei Racoviþa, Simion
Olariu.

“În 2014 începe relansarea economicã a
Þãrii Oltului...”- Ioan Cindrea
Sesiunea a fost deschisã de preºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu, Ioan Cindrea, iniþiatorul acest proiect, cel ce a dorit sã
menþioneze cã a preferat acest gen de întâlnire, în urma cãreia
sã se poatã defini proiectele prioritare de dezvoltare economicã
ale zonei, în schimbul unei strategii fãcute într-un birou, care, cu
siguranþã nu ar fi putut mulþumi pe toatã lumea ºi nici nu ar fi
fost la fel de complex ºi completã.
“Trebuie ºi vreau ca anul 2014 sã fie cel în care începe
relansarea economicã a Þãrii Oltului.”, a spus, printre altele,
preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu, care a mai explicat celor

prezenþi cã strategia creatã cuprinde încã douã etape, ce vor urma
acestor sesiuni de animare: o întâlnire cu importanþi reprezentanþi
ai mediului de afaceri din România ºi o întâlnire cu reprezentanþi
ai celor mai importante ambasade din România, cu responsabili
ai sectoarelor economice din cadrul ambasadelor ºi cu alþi diverºi
actori ai vieþii economice europene ºi mondiale, cãrora le vor fi
prezentate prioritãþile economice ale zonei.
La cuvânt a urmat prefectul judeþului, Ovidiu Ioan Sitterli,
coorganizator al întâlnirii, cel ce a dorit sã-ºi exprime satisfacþia
pentru iniþiativa unui asemenea proiect de sesiuni, a considerat
cã evenimentul este binevenit ºi a þinut sã arate cã, prin
intermediul direcþiilor ºi instituþiilor deconcentrate aflate în
subordine, va sprijini orice mãsurã sau idee menitã sã-ºi aducã
contribu\ia la dezvoltarea economicã a regiunii Þãrii Oltului.
A mai vorbit celor prezenþi primarul comunei gazdã, Cristin
Magheru, cel care, dupã ce a adresat un cuvânt de salut general,
a spus cã, în opinia sa, este necesarã o schimbare a viziunii
asupra unor aspect ºi strategii. Printre exemplele date de edilul
ºef din Cârþa a fost cel al înfiinþãrii unui campus ºcolar în zonã,
unde sã înveþe copiii din mai multe localitãþi, ce pot fi transportaþi
zilnic cu microbuze sau autobuze.Astfel, dupã pãrerea sa, s-ar
face investiþii într-o singur[ instituþie, gospodãrirea banului public
s-ar face mai atent, ar fi cadre didactice de calitate ºi într-un
numãr suficient de mare, s-ar crea condiþii civilizate, numãrul
copiilor ar fi îndestulãtor iar performanþa ºcolarã a acestora ar fi,
cu siguranþã, mai mare.
(continuare în pagina 4)
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Câteva sute de feciori ºi fete din satele ºi comunele Þãrii
Fãgãraºului ºi-au dat întâlnire ºi în acest an la cea de-a opta
ediþie a „Paradei Cetelor”, manifestare desfãºuratã în municipiul
Fãgãraº. Printre participanþi s-au aflat ºi tineri din judeþul Sibiu,
reprezentanþi ai unor cete din localitãþi ce aparþin de teritoriul
cunoscut ºi sub numele de Þara Fãgãraºului. Astfel, au fost
prezente cetele din Cîrþiºoara, Arpaºu de Jos, Nou Român,
Racoviþa, Sebeºu de Sus ºi Sebeºu de Jos, unele dintre delegaþii
fiind conduse de primarii ºi/sau viceprimarii comunelor de
domiciliu. Cele douã cete din comuna Racoviþa au fost însoþite la
Fãgãraº de primarul Simion Olariu ºi viceprimarul Claudiu Trifu.
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DISPOZIÞIA nr. 23

e

privind convocarea ºedinþei ordinare
din data de 30 ianuarie 2014
Olariu Simion, primarul comunei
Iniþiator - Olariu Simion, primar
Racoviþa - judeþul Sibiu,
4. Proiect de hotãrâre privind
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. aprobarea planului de acþiuni ºi
1 ºi a art. 115 alin. l lit. a, din Legea lucrãri de interes local pe anul 2014.
nr. 2l5/200l privind administraþia
Iniþiator - Olariu Simion, primar
publicã localã, republicatã
5. Proiect de hotãrâre privind
modificarea criteriilor la Legea nr.
DISPUNE:
416/2001 privind renunþarea la
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã munci ocazionale.
a Consiliului Local Racoviþa, în data de
Iniþiator - Olariu Simion, primar
30 ianuarie 2014, ora 16, la sediul
6. Aprobarea decontului de
Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea cheltuieli pe anul 2013 cu Ocolul
ordine de zi:
Silvic Avrig ºi dezbaterea bugetului
1. Proiect de hotãrâre privind pe anul 2014.
aprobarea bugetului local pe anul
7. Raportul primarului privind
2014.
starea economic, socialã ºi de mediu
Iniþiator - Olariu Simion, primar
a unitãþii administrativ teritoriale în
2. Proiect de hotãrâre privind anul 2013.
aprobarea excedentului din anul
8. Raportul consilierilor ºi a
precedent, pentru lucrãri de investiþii. viceprimarului pe anul 2013.
Iniþiator - Olariu Simion, primar
9. Raportul comisiilor de
3. Proiect de hotãrâre privind specialitate din cadrul consiliului local
actualizarea PAAR.
pe anul 2013.

10. Raport privind respectarea
p r e v e d e r i l o r L e g i i n r. 5 2 / 2 0 0 3
privind transparenþa decizionalã în
anul 2013.
11. Informare asupra modului de
soluþionare a petiþiilor în anul 2013.

12. Informare asupra modului de II – 2013.
Emisã în Racoviþa, la 24 ianuarie
ducere la îndeplinire a hotãrârilor
adoptate de consiliul local în anul 2014.
PRIMAR , Simion OLARIU
2013.
AV I Z A
T - S E C R E TTA
AR
AT
13. Raport privind activitatea
V irginia P
AVEL
PA
asistenþilor personali pe semestrul

La sediul Primãriei comunei Racoviþa
se mai pot depune actele necesare în
vederea obþinerii ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei cu gaz, energie
electricã, lemne sau combustibili
petrolieri.
Formularele pot fi obþinute de la
Compartimentul de Asistenþã Socialã.
Alãturi de acestea, fiecare solicitant va

depune urmãtoarele documente:
- copii xerox acte de identitate pentru
toþi membrii familiei sau copii dupã livretul
de familie;
- copie act de proprietate sau
închiriere a locuinþei de domiciliu;
- copie carte de identitate a
vehiculului, în cazul posesorilor de
autoturisme sau motociclete;

- copie facturã gaz- cât mai recentã
(daca este cazul);
adeverinþã
vizatã
de
compartimentele Registru Agricol ºi
Impozite ºi Taxe locale din cadrul
primãriei;
- adeverinþã venituri: PENTRU
PENSIONARI- cupon pensie
PENTRU SALARIAÞI- adeverinþã

Bonificaþie 10% pentru cetãþenii ce
plãtesc impozitele locale cu anticipaþie
De câteva zile (10 ianuarie)
ºi la casieria Primãriei comunei
Racoviþa a început procesul de
colectare a impozitelor ºi
taxelor locale ce constituie
venituri la bugetul local al
oraºului. Surse din cadrul
Primãriei comunei ne-au
informat cã, pentru anul fiscal

2014, impozitele ºi taxele locale
nu au fost indexate sau
majorate, astfel cã, atât contribuabilii persoane fizice cât ºi
persoanele juridice, vor plãti
aceleaºi sume ca ºi în anul
fiscal 2013.
Pentru plata integralã cu
anticipaþie pânã la data de 31

martie 2014, inclusiv, persoanele fizice beneficiazã de o
bonificaþie de 10% la impozitul
pe clãdiri, teren ºi auto.
Contribuabilii la bugetul local
se pot prezenta la casieria
Primãriei Racoviþa pentru plata
obligaþiilor fiscale de luni pânã
vineri, între orele 8 ºi 13.

salariu
PENTRU ªOMERI- cupon ºomaj
PENTRU COPII- cupon alocaþie
PENTRU PERSOANELE FÃRÃ
VENITURI- adeverinþã de la
Administraþia Finanþelor Publice Avrig din
care sã rezulte cã nu au niciun fel de
venituri
- alte acte din care sã rezulte

veniturile realizate.
Cererile de acordare a ajutorului se
pot depune pe toatã perioada sezonului
rece. Ajutorul se va acorda începând cu
luna depunerii cererii, dacã aceasta a
fost depusã pânã în data de 20 a lunii
respective, sau cu luna urmãtoare
depunerii cererii, dacã aceasta fost
depusã dupã data de 20 a lunii.

ANUNÞ IMPOR
TANT
IMPORT
Pânã la data de 15
februarie, se actualizeazã
dosarele pentru aplicarea
scutirii de la platã a impozitului
pe clãdire, teren aferent clãdirii
ºi teren extravilan, în
conformitate cu prevederile
art. 284 din Codul Fiscal.
Persoanele interesate sunt
rugate sã se prezinte la sediul
Primãriei Racoviþa, Biroul de

Impozite
ºi Taxe,
cu
urmãtoarele acte:
- extras CF (copie), nu mai
vechi de trei luni;
- dupã caz: certificat care
atestã cã sunt persoane cu
handicap grav sau accentuat,
ori persoane încadrate în grad
I de invaliditate (original ºi
copie); legitimaþia de veteran
de rãzboi sau vãduvã de

veteran de rãzboi (în original
ºi copie);
- carte de identitate sau
buletin de identitate (original
ºi copie);
- acte care atestã cã sunt
proprietari pentru imobilul
care se solicitã scutirea
(original ºi copie).
Conducerea Primãriei
comunei Racoviþa

La APIA se pot depune cererile de rambursare a diferenþei de
accizã pentru motorina utilizatã în agriculturã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) reaminteºte cã, pânã la 31 ianuarie
2014, (inclusiv) se depun cererile
pentru ajutorul de stat prin
rambursare a diferenþei de accizã
pentru motorina utilizatã în
agriculturã, trimestrul IV 2013.
Ajutorul de stat se acordã sub
formã de rambursare a diferenþei
dintre acciza standard ºi acciza
redusã (stabilitã la 21,00 euro/
1000 litri) pentru motorina utilizatã
la efectuarea lucrãrilor mecanizate în agriculturã. Beneficiarii
pentru care a fost emis acordul
prealabil de finanþare depun
cererile trimestriale de solicitare
a ajutorului de stat însoþite de o
situaþie centralizatoare privind
cantitãþile de motorinã achiziþionate în trimestrul respectiv,
precum ºi de documentele
prevãzute de Ordinul MADR nr.

1229/2013, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Potrivit
Ordinului MADR nr. 1229/2013
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, „cantitatea de motorinã nu poate depãºi 40% din
cantitatea totalã calculat[ ºi
stabilitã conform acordului prealabil rectificativ pentru cererile de
acord prealabil pentru finanþare
aferente anului agricol 20132014”. În cazul în care documentele justificative privind
achiziþia de motorinã anexate la
cererea de platã trimestrialã
pentru rambursare aferentã
anului 2013 nu acoperã cantitatea calculatã ºi stabilitã prin
acordul prealabil rectificativ pentru
anul 2013, diferenþa se reporteazã pentru anul 2014. Cantitãþile de motorinã ce beneficieazã
de ajutor de stat acordat sub
formã de rambursare se stabilesc

prin ordin al ministrului cu avizul
Ministerului Finanþelor Publice,
cu încadrare în prevederile bugetare aprobate. Ajutor necuvenit
reprezintã orice sumã care, în
urma verificãrilor efectuate de
cãtre APIA sau de cãtre alte
instituþii abilitate, se constatã cã
a fost acordatã beneficiarilor care
nu au respectat prevederile legale. Beneficiarii care, prin
înscrierea sau atestarea de date
nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat,
au încasat sume de la bugetul de
stat în mod necuvenit nu mai
beneficiazã de ajutor pentru o
perioadã de trei ani. Totodatã,
sumele reprezentând ajutor
necuvenit se recupereazã de la
beneficiarii ajutorului de stat.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE
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Se mai pot depune dosarele pentru ajutorul de încãlzire
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Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (A.P.I.A.)
informeazã beneficiarii plãþilor
naþionale directe complementare
(PNDC) în sectorul zootehnic, la
specia bovine, cã elibereazã
adeverinþe pentru cei care intenþioneazã sa acceseze credite
pentru finanþarea activitãþilor
curente, de la bãncile care au
încheiat convenþii cu Agenþia.
Creditele oferã producãtorilor
agricoli posibilitatea utilizãrii de
resurse financiare, necesare
activitãþilor curente, pâna la
efectuarea, de cãtre APIA, a plãþii
primelor pe exploataþie ºi pe cap
de animal la care sunt îndreptãþiþi
potrivit prevederilor legale.
Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN – SA ºi Fondul
Naþional de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii
garanteazã creditele acordate de
bãnci fermierilor.
Toate conventiile încheiate între
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã – Banca ºi
Fondul de Garantare sunt postate
pe site-ul APIA, la adresa
www.apia.org.ro.
Potrivit convenþiilor, la solicitarea
scrisã a fermierului, APIA va elibera

o Adeverinþã de înregistrare a
fermierului, prin care confirmã ca
Beneficiarul a depus cererea de
platã pentru PNDC sectorul
zootehnic la specia bovine pentru
anul 2013, cã s-au efectuat
verificãrile administrative asupra
Cererii de solicitare a plã\ii
na\ionale complementare sector
zootehnic, pânã la data emiterii
Adeverin\ei, conform reglementãrilor în vigoare, precum `i
numãrul de animale eligibile pentru
schema decuplatã de producþie în
sectorul carne. De asemenea, în
adeverin\ã se precizeazã cã
Beneficiarul nu face obiectul
excluderilor de la platã la data
emiterii Adeverin\ei, cã Beneficiarul
a ata`at cererii toate documentele
prevãzute de legisla\ia în vigoare
`i cã Beneficiarul îndepline`te
condi\iile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul
PNDC sectorul zootehnic schema
decuplatã de producþie în sectorul
carne la specia bovine în conformitate cu legisla\ia în vigoare.
Menþionãm faptul cã adeverinþele se elibereazã numai pentru
schema decuplatã de producþie în
sectorul carne pentru dosarele
complete care au verificarea

administrativã finalã ºi „Confirmare
procesare RNE – APIA”.
Conform Ordinul ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr.
1412/2013, cuantumul de platã
înscris în adeverinþã este de 300
de lei pe cap de animal.
Reafirmãm recomandarea
adresatã potenþialilor beneficiari
interesaþi sã îºi aleagã Creditorul
numai dupã un studiu atent al
condiþiilor de creditare impuse de
fiecare Bancã (creditoare), pentru a obþine condiþiile de creditare cele mai avantajoase ºi
care se potrivesc cel mai bine
profilului exploataþiei sale. Banca
trebuie sã respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor
pentru beneficiarii plã\ilor directe,
astfel încât dobânda finalã `i diversificarea economiei rurale `i Na\ional de Dezvolare Ruralã
SERVICIUL RELAÞII CU
aplicatã beneficiarului nu poate axei IV Leader din Programul 2007 - 2013.
PUBLICUL ªI COMUNICARE
depã`i ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% `i 9 % inclusiv
comisioanele aferente creditului
de maximum 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act
normativ, Banca trebuie sã facã
dovada ca în perioada 2008 Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
2012 a acordat credite beneficiarilor
interes,
dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
axei I - Cre`terea competitivitã\ii
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
sectoarelor agricol `i forestier, axei
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care Primãria ºi Consiliul
III - Calitatea vie\ii în zonele rurale
Local trebuie sã þinã cont când va veni vorba de stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie
asfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite etc?
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
De câteva luni, Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa ºi
prenumele ºi adresa semnatarului.
Sebeºu de Sus, este ºi pe Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã prieteni în
aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã numele Jurnalul de Racovita. Contul nostru
NUME:
Prenume:
Str.
poate fi accesat la adresa www.facebook.com/deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã
ne putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !


Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va fi eliminat imediat din
lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de e- mail: deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!
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Suntem ºi pe Facebook!
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Animarea economicã a microregiunilor
judeþului a debutat în Þara Oltului, la Cârþa
Prioritãþile de
dezvoltare
economicã a zonei
Apoi, întreaga întâlnire a fost
moderatã de preºedintele Camerei
de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã a
judeþului Sibiu, Eugen Iordãnescu,
cel ce a ºi încercat sintetizarea ideilor
principale din expunerile fiecãrui
vorbitor, astfel încât acestea sã
constituie elemente în baza de date
pentru întâlnirile ºi demersurile
urmãtoare. Eugen Iordãnescu a
prezentat, mai întâi, câteva date
despre strategia de dezvoltare a
judeþului Sibiu ºi axele prioritare
strategice. Apoi, câþiva dintre
participanþi au luat cuvântul ºi ºi-au
exprimat punctele de vedere în ceea
ce priveºte prioritãþile de dezvoltare
economicã a zonei. Printre cele mai
interesante idei ce s-au desprins din
prezentãrile fãcute au fost cele
referitoare la îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere, cu accent deosebit
pe realizarea autostrãzii ce leagã

Sibiul de Braºov, crearea ºi
dezvoltarea domeniului schiabil în
zona Bâlea ºi în Masivul Fãgãraº,
crearea unor depozite competitive
pentru produsele agricole din regiune, realizarea unui abator autorizat
regional, unde sã poatã fi sacrificate
în condiþii legale ºi normale, animalele
din gospodãrii ºi nu numai etc.
În luarea sa de cuvânt, primarul
comunei Racoviþa, Simion Olariu, a
susþinut în faþa celor prezenþi cã
dezvoltarea ºi exploatarea turismului
în zonã trebuie sã reprezinte cu
adevãrat o prioritate.
De asemenea, domnia sa a opinat
cã dezvoltarea zonei are o strânsã
legãturã cu dezvoltarea infrastructurii
(drumuri, reþele de apã ºi canalizare,
electricitate, alimentare cu gaz etc).
O altã idee expusã de Simion
Olariu a fost cea a situaþiei juridice a
terenurilor agricole. Acesta a opinat
cã trebuie sã se gãseascã soluþii
pentru comasarea terenurilor, astfel
încât exploatarea acestora sã devinã
cu adevãrat eficientã. „În ultima
perioadã s-a observat o tendinþã a
creºterii numãrului de animale ºi
existã intenþii pentru construirea în

zonã a unui abator ºi a unei mici
fabrici pentru prelucrarea cãrnii,
precum ºi a unui centru pentru
colectarea ºi prelucrarea laptelui” a
spus primarul din Racovi\a.

Sintetizarea ºi
valorificarea
principalelor
propuneri
Pe lângã colectarea informaþiilor
prin sintetizarea ideilor principale
expuse de cei ce au luat cuvântul,
organizatorii sesiunii ºi-au propus sã
afle ºi alte idei, propuneri sau soluþii
de la participanþi prin intermediul unui
chestionar distribuit fiecãruia la
momentul înscierii pe tabelele de
prezenþã. Astfel, prin corelarea
tuturor informaþiilor, se doreºte
realizarea unui raport cât mai complet
asupra problematicilor dezbãtute.
Obiectivele principale propuse prin
desfãºurarea acestui proiect sunt:
dinamizarea dialogului la nivelul
microregiunilor, realizarea diagnosticului economic al teritoriului,
creºterea atractivitãþii economice,
realizarea marketingului teritorial

RAPORTUL PRIMARULUI
privind starea economicã, socialã ºi de mediu a unitãþii
administrativ teritoriale în anul 2013
În conformitate cu prevederile art. 63 alin. 3 lit. a din Legea nr.
215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, primarul
prezintã Consiliului Local, în primul trimestru al anului, un raport
anual privind starea economicã, socialã ºi de mediu a unitãþii
administrativ teritoriale.
Uniunea Europeanã reprezintã acum o provocare pentru
fiecare dintre noi iar administraþia localã va trebui sã se adapteze
rapid cerinþelor ºi rigorilor impuse de UE; rolul administraþiilor
locale va fi unul tot mai important, în ceea ce priveºte atragerea
de fonduri structurale, cât ºi în dezvoltarea generalã a
comunitãþilor.
Un acceent deosebit va avea administraþiile locale de a
rezolva solicitãrile cetãþenilor, prin diminuarea duratei de eliberare
a unor documente, cu eficienþã ºi rapiditate.
În avalanºa de noutãþi, rolul de manager informaþional al
administraþiilor locale, care este primarul, va fi într-o continuã
creºtere, pe de o parte alãturi de aparatul sãu de specialitate, pe
de altã parte de consiliile locale, care reprezintã legislativul,
împreunã va trebui sã fim într-o permanentã racordare la informaþia
care pleacã atât de la Uniunea Europeanã, pânã la legislaþia
adoptatã de guvern, principalii beneficiari ai acestor prevederi
fiind cetãþenii.
Pe întreg anul 2013, s-a urmãrit realizarea indicatorilor stabiliþi,
astfel încât la finele anului sã putem arãta realizãrile primãriei ºi
ale consiliului local, în procente cât mai ridicate.

bazat pe valori ºi produse de
excelenþã. De asemenea, obiectivul
specific propus de organizatori este
de a menþine ºi crea locuri de muncã
în mediul rural.

- montat scocuri, burlane, vopsit cârlige, la clãdirea fostei
primãrii din Sebeºu de Sus, la dispensar, la moara Sebeºu de
Sus ºi la anexa fostei primãrii, în valoare totalã de 12.200 lei;
- construit spaþiu pentru depozitarea temporarã a cadavrelor
de origine animal[, cu suma de 2.500 lei;
- lucrãri de reparaþii exterioare la clãdirea fostei primãrii, cu
suma de 11.728 lei;
- reparaþii la acoperiº dispensar Racoviþa - 20.598 lei
reprezentând manopera. De asemenea, putem aminti cã aceastã
lucrare a fost sponsorizatã prin donaþie de partea francezã din
Asociaþia “Racovita - Carquefou”, care a donat toatã þigla
pentru acoperiº. Putem aminti aici cã, de la aceastã lucrare a
apãrut o diferenþã de curs valutar de 1.100 lei în numeleAsociaþiei,
pentru care solicit punctul de vedere al Consiliului Local în
vederea stingerii datoriei.
- reparaþie pod lângã Fogoroº Ieronim, în sumã de 17.877 lei.
Nu putem trece cu vederea peste situaþia stadiului în care se
aflã PUG ºi RLU al comunei în prezent. Prin contract de
prestãri servicii, s-a realizat un contract cu firma SC ASSA
GRUP SA , Planul Urbanistic al Comunei ºi Regulamentul de
Urbanism, care a fost depus în formã finalã, urmând a începe
procedura de obþinere a avizelor necesare. S-a contractat cu
firma SC Roman Cadastru SRL obþinerea avizului cadastral,
care s-a ºi obþinut. În prezent, am încercat sã luãm leg[tura cu
firma care a realizat planul, deoarece mai trebuiesc modificãri în
lucrare ºi aceasta societate s-a dizolvat.
1. Realizarea indicatorilor bugetului local al
În ceea ce priveste proiectul PNDR privind achizitionarea
comunei Racoviþa în anul 2013.
unui buldoexcavator, acesta a fost selectat la GAL, s-a semnat
Veniturile consiliului local s-au încasat în procent de 88 %. pentru conformitate, urmând a intra în faza a treia de aprobare,
Urmare a acestora, s-a realizat funcþionarea în bune condiþii a la Alba Iulia. Sumele pentru proiect sunt disponibile.
activitãþii administraþiei publice locale ºi a instituþiilor finanþate
Putem aminti cã în anul 2013 s-au realizat ºi alte lucrãri
din bugetul local. Deºi s-au depus eforturi mari pentru încasarea importante de reparaþii poduri, podeþe, aplicat balastru pe strãzi
restanþelor prin executare silitã, nu s-a reuºit încasarea diferenþei etc, însã de valoare micã, pentru care nu a fost obligatorie
de 12 % din impozite.
încheierea de contracte.
Asfel, conform planului de achiziþii publice pe anul trecut, s-au
De asemenea, prin parteneriat cu Consiliul Judeþean Sibiu,
realizat lucrãri dupã cum urmeazã:
s-a reparat drumul de la Racoviþa la Sebesu de Sus, atât
- reparaþii interioare ºi exterioare la ªcoala Gimnazialã drumul vechi cât ºi pe ruta str. Sebeºului -Sebeºu de Sus.
Racoviþa- în sumã de 200.000 lei, lucrare realizatã prin SEAP;
2. Asistenþa socialã
- s-a finalizat în termen ºi depus lucrarea privind Legea nr.
165/2013, prin contract încheiat prin SEAP, în suma de 40.000 lei;
La acest capitol, s-a reuºit acoperirea sumelor necesare
- s-a realizat lucrarea de alimentare cu energie electricã a pentru plata asistenþilor pentru persoane cu handicap, pentru cei
blocului ISCIP (înlocuire firidã alimentare cu energie electricã ºi 13 angajaþi ºi cei 13 care beneficiazã de indemnizaþie de întreþinere.
separare pe fiecare apartament), lucrare care a costat 6.000 lei;
Pentru a scoate în evidenþã activitatea serviciului de asistenþã
- reparaþie interioarã Cãmin Cultural Sebeºu de Sus, reparaþie social, în acest an putem spune ca s-au întocmit mai multe
parþialã acoperiº, refacere instalaþie electric- în sumã de 65.000 lei; categorii de dosare, dupã cum urmeazã:
- reparaþie anexã Primãrie pentru adãpostirea de urgenþã a
- media lunarã a dosarelor de ajutoare sociale în platã - 14
autospecialei de stingere a incendiilor, care a costat 42.154 lei;
- persoane cu handicap grav - 26 dosare
- asfaltare strãzile Gãrii ºi Cornel Lupea - 1.343.050 lei,
- subvenþii pentru lemne - 70 dosare
lucrare realizatã prin SEAP ºi recepþionata la prima fazã la
- subvenþii pentru încãlzirea cu gaze - 23 dosare
sfârºitul anului trecut;
- alocaþii de stat pentru copii - 20 dosare
- reparaþii reþea de apã, înlocuire conducte, str. Sebeºului, în
- alocaþii complementare ºi de susþinere - 87 dosare
valoare de 7.200 lei ºi str. Gãrii, în sumã de 75.946 lei, lucrare
- indemnizaþii pentru îngrijirea copilului pânã la 2 ani - 17
realizatã prin SEAP;
dosare
- achiziþie 20 bucãþi mese ºi 40 bucãþi bãnci, pentru Cãminul
- s-au întocmit anchete sociale pentru persoane cu handicap,
Cultural Sebeºu de Sus, în sumã de 14.559 lei. De asemenea, burse, copii cu handicap.
au fost recuperate cele 10 bucãþi mese pentru Cãminul Cultural
De asemenea, au fost întocmite ºi urmãrite planuri de servicii
din Racovita, dintr-un contract mai vechi.
pentru persoanele defavorizate, diverse situaþii solicitate de

AJPIS ºi DGASPC.
3.Protecþia mediului ºi pãdurile comunale
Tot în acest capitol putem aminti faptul cã, în prezent,
colectarea gunoiului menajer se realizeazã în cadrul proiectului
ECO Sibiu- în parteneriat cu GOAAvrig, unde suntem acþionari
Consiliul Local Racoviþa, însã la acest capitol putem spune c[
întâmpinãm mari probleme din partea cetãþenilor în ceea ce
priveºte colectarea sumelor reprezentând taxa specialã pentru
colectarea gunoiului menajer. În anul 2013 s-a facturat de GOA
Avrig suma de 122.917 lei ºi s-a încasat de la populaþie suma
de 110.200 lei, rãmânând de încasat suma de 48.860 lei, atât
din anul 2013 cât ºi din anii anteriori.
De asemenea, putem aminti cã s-a încasat ca taxã de

ecologizare de pe Valea Moaºei suma de 13.000 lei.
În ceea ce priveºte contractul încheiat cu Ocolul Silvic
Avrig, având ca obiect administrarea suprafeþelor de pãdure
comunalã, vã comunicãm cã, în cursul anului 2013 s-au realizat
venituri în sumã de 86.304 lei.
Amintim aici faptul cã s-au realizat lucrãri de igienizare pe
Valea Moaºei, de cãtre Apele Române Sibiu, lucrare la care am
contribuit ºi comuna cu cantitatea de 400 l. motorinã.
Vã mulþumesc ºi vã doresc, la început de an, multã sãnãtate,
dumneavoastrã cât ºi familiilor dumneavoastrã, precum ºi
cetãþenilor pe care îi reprezentãm, fiecare în comunitatea de
unde venim.
18 ianuarie 2014 - PRIMAR
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Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, Tel: 0269522101, e-mail: tara_oltului@yahoo.com
Nr
Nr.. ^nreg 62/ 24.01.2014
ANUN| prelungire apel de selec\ie M{SURA 41
Data public[rii anun\ului: 24.01.2014
Num[r de referin\[ al sesiunii cererii de proiecte: M41-03/13 – 27.01.2014
Asocia\ia Grupul de Ac\iune Local[ |ara Oltului v[ informeaz[ c[ sesiunea de depunere a proiectelor M41-03/13
– 27.01.2014 av]nd termen ini\ial pentru depunerea proiectelor data de 27.01.2014 a fost prelungit[ p]n[ la data de
06.02.2014.
GAL |ara Oltului (GAL TO), anun\[ prelungirea celui de al treilea apel de selec\ie pentru urm[toarele m[suri:
M[sura: 312 Sprijin pentru crearea `i dezvoltarea de microintreprinderi
Alocarea indicativ[ sesiune (euro): 315.270
M[sura: 313 @ncurajarea activit[\ilor turistice (privat)
Alocarea indicativ[ sesiune (euro) : 72.037
M[sura: 313 @ncurajarea activit[\ilor turistice (public)
Alocarea indicativ[ sesiune (euro) : 80.000
M[sura: 322 @mbunat[\irea serviciilor de baz[ pentru economia `i popula\ia rural[ `i punerea
^n valoare a mo`tenirii rurale (privat)
Alocarea indicativ[ sesiune (euro): 49.000
Teritoriul GAL TO :
z Pentru m[surile 312, 313, 322: Arpa`u de Jos, C]r\i`oara, C]r\a, Porumbacu de Jos, Racovi\a, Turnu
Ro`u, Boi\a, C]ineni, Boi`oara, Tite`ti.
Data lans[rii apelului de selec\ie:
23 Decembrie 2013, ora 09
Data limit[ de depunere a proiectelor: 06 Februarie, ora 14
Locul `i intervalul orar ^n care se pot depune proiectele:
@n zilele lucr[toare, numai ^ntre orele 9 – 14
Adresa: Porumbacu de Jos, nr.253 ( la sediul prim[riei)
AT E N | I E !
Solicitan\ii care depun proiecte dup[ data acestui anun\ de prelungire `i care vor fi finan\ate prin Mãsura 312 vor
utiliza Ghidul solicitantului versiunea 07 din ianuarie 2014 disponibil pe www.apdrp.ro.
Data `i modul de anuntare a rezultatelor:
z Beneficiarii vor fi notifica\i ^n scris de c[tre GAL daca proiectele au fost selectate sau nu prin publicarea unui
Raport de Selec\ie intermediar.
z Daca proiectul nu a fost selectat se poate depune contesta\ie ^n termen de 5 zile de la primirea notific[rii.
z Contesta\iile se analizeaz[ de c[tre o Comisie de Contesta\ii care va emite un Raport de Contesta\ii cu
rezultatele contesta\iilor
z @n urma finaliz[rii acestora beneficiarii care au depus contesta\ia vor fi notifica\i cu privire la rezultatul solu\ion[rii
contesta\iei
z Se va publica ulterior un Raport de Selec\ie Final.
z Informa\ii detaliate privind accesarea `i derularea m[surii sunt cuprinse ^n Ghidul solicitantului `i sunt publicate
pe www.taraoltului.ro `i pe www.apdrp.ro
Datele de contact a GAL unde solicitan\ii pot ob\ine informa\ii detaliate:
@n zilele lucr[toare, numai ^ntre orele 9-14: Adresa: Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul prim[riei), Web-site:
www.taraoltului.ro, E-mail: tara_oltului@yahoo.com, Telefon: 0269 - 522.101
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