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Lucrãri la pârâul Valea Lupului

Au fost executate lucrãri
de degajare a albiei,
înãlþare ºi întãrire a
malurilor în zona situatã
la ieºirea pârâului din
localitate, pânã în dreptul
Staþiei de Epurare a
Apelor Uzate (În
Rogoaze).
Informaþiile ne-au fost
oferite de viceprimarul
ccoo m u n e i R a cov
c ov iþa,
Claudiu Trifu.

Foc la pãºunea
de lângã
Sebeºu de Sus
Duminicã, 23 martie, un puternic
incendiu de vegetaþie uscatã a
izbucnit în apropiere de satul Sebeºu
de Sus, în pãºunea “La scaune”.
Neatenþia ºi ignoranþa oamenilor a
fãcut ca aproximativ patru hectare de
pãºune ºi pãºune împãduritã sã
devinã scrum, existând pericolul
foarte mare ca focul sã se întindã
adânc în pãdure.
Din fericire, membrii echipei
Serviciului Voluntar pentru Situaþii
de Urgenþã al comunei Racoviþa,
condus de Lucian Gerea, au fost la

Invitaþie la curãþenia de
primãvarã
Conducerea Primãriei comunei
Racoviþa îi invitã pe toþi proprietarii de
imobile din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
sã întâmpine primãvara, anotimpul
reînvierii naturii, prin participarea la
campania de curãþenie.
Astfel, cetãþenii comunei sunt rugaþi
sã efectueze lucrãrile de curãþenie

necesare (curãþarea ºanþurilor, rigolelor
pentru scurgerea apelor pluviale, a
marginilor terenurilor), în faþa sau în jurul
imobilelor deþinute. De asemenea,
spaþiile verzi din preajma imobilelor
trebuie curãþate de resturile vegetale
uscate, pomii trebuie toaletizaþi, iar
rondurile pentru flori trebuie sãpate.

Atenþie
Atenþie:: efectuarea curãþeniei în
gospodãrii ºi în apropierea acestora nu
înseamnã depozitarea gunoaielor
rezultate pe marginea cursurilor de apã
sau pe marginea cãilor de acces!
Depinde doar de noi sã demonstrãm
cã suntem gospodari ºi trãim într-o
comunã frumoasã!

post ºi au intervenit la timp, astfel
cã au stins repede focul ºi ca
urmare, au limitat pagubele. Cinci
oameni au acþionat cu diverse
mijloace de stingere a incendiului ºi
apã.
Aceastã întâmplare nefericitã
determinã responsabilii SVSU
Racoviþa sã facã un nou apel cãtre
cetãþenii comunei, sã efectueze cu
grijã maximã igienizarea terenurilor
ºi sã-I avertizeze cã incendierea
pãsunilor nu este permisã ºi poate
provoca nenorociri inmaginabile.

Doar pânã la 31 martie se mai
poate beneficia de bonificaþia de
10% la plata impozitelor locale cu
anticipaþie
Reamintim cetãþenilor comunei ce
au de achitat diverse obligaþii cãtre
bugetul local cã, 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.
De asemenea, cei ce doresc pot

plãti impozitele ºi în douã tranºe, cu
termene limitã 31 martie ºi 30
septembrie, fãrã a plãti majorãri de
întârziere.
Contribuabilii la bugetul local se pot
prezenta la casieria Primãriei
Racoviþa pentru plata obligaþiilor
fiscale de luni pânã vineri, între orele
8 ºi 13.

rosu galben albastru negru

Recent, angajaþi ai
Administraþiei Naþionale
“Apele Române”Sistemul de Gospodãrire
a Apelor Sibiu, alãturi de
responsabili ai Primãriei
comunei Racoviþa, au
participat la o acþiune de
amenjare a malurilor
pârâului V
Vaa l e a ª L u p u l u i ,
ce strãbate localitatea
Racoviþa.
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DISPOZIÞIA nr. 84/2014
e
privind convocarea ºedinþei ordinare din data de
31 martie 2014
Olariu Simion, primarul comunei
Racoviþa - Judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin.
1 ºi a art. 115 alin. l lit. a, din Legea nr.
2l5/200l privind administraþia publicã
localã, republicatã
DISPUNE:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã
a Consiliului Local Racoviþa, în data de
31 martie 2014, ora 16, la sediul
Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea
ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind

modificarea HCL nr. 64/2014 privind
asocierea Comunei Racoviþa, prin
Consiliul Local al comunei Racoviþa, cu
Judeþul Sibiu, prin Consiliul Judeþean
Sibiu, în vederea Reabilitãrii de centre
culturale în mediul rural, incluzând în
aceastã categorie de proiecte, Reabilitarea Cãminului Cultural Racoviþa.
Iniþiator- Olariu Simion, primar;
2. Proiect de hotãrâre privind
modificarea art. 99 alin. 3 din Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al
Consiliului Local Racoviþa.
Iniþiator- consilier Cândea Valeriu;
3. Dezbatere privind solicitarea de

Rectificare
Dintr-o regretare eroare, pentru
entru care ne cerem scuze,
în cuprinsul articolului „Douã mandate de consilier local
declarate vacante”, apãrut în ediþia din luna februarie a
publicaþiei „Jurnalul de Racovita”, a apãrut informaþia
potrivit cãreia fostul consilier local Marieta Zaharie ar fi
reprezentat Uniunea Social Liberalã- Partidul Social
Democrat.
Menþionãm cã fostul consilier local este membru al
Partidului Democrat Liberal.

aderare a comunei Racoviþa la
Federaþia Agricultorilor din Comunele de
Munte ale Judeþului Sibiu.
4. Dezbatere privind prelungirea
contractului de administrare a pãºunii
comunale “În Bãtãturã” ºi “Pârâul lui Ilie
Balea”, pentru reproducãtori;
5. Dezbatere a referatului privind
încheierea unei forme de contractare
pentru terenurile ocupate în mod abuziv
de cetãþeni în zona Mârºa.
Emisã în Racoviþa, la 25 martie 2014.
PRIMAR, OLARIU SIMION
AVIZA
T - SECRET
AR,
VIZAT
SECRETAR,
PAVEL VIRGINIA

Consiliul Local Racoviþa a revenit la formula completã
Cu prilejul ºedinþei ordinare din
luna februarie, legislativul local din
Racoviþa a validat noile mandate
de consilier local, acestea fiind
atribuite domnilor Marius Iulian
Telebuº ºi Cornel Stoica.
Cei doi democrat liberali au
participat la scrutinul local din
2012 pe lista propusã de PDL
pentru Consiliul Local Racoviþa ºi

au primit confirmarea necesarã
legalã din partea conducerii
judeþene a partidului. Noii
consilieri locali de la Racoviþa
ocupã locurile rãmase libere
dupã ce, la sfârºitul lunii ianuarie,
legislativul local a luat act de
demisia din funcþia de consilier
local depusã de fosta colegã
Camelia Limbãºan ºi au hotãrât

cã mandatul consilierului Marieta
Zaharie a încetat de drept, ca
urmare a lipsei nemotivate a
acesteia de la trei ºedinþe
ordinare consecutive.
Atât Marius Iulian Telebuº cât
ºi Cornel Stoica au o experienþã
destul de bogatã în administraþia
localã, primul fiind consilier local
al comunei ºi în legislatura

trecutã, iar cel de-al doilea
ocupând fotoliul de primar al
Racoviþei între anii 1996- 2000 ºi
un mandat de consilier local între
anii 2004-2008.
Prin validarea celor douã noi
mandate de consilier local,
Consiliul Local al comunei
Racoviþa a revenit la formula
completã, de 11 membri.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) a demarat, la începutul
acestei luni, Campania de primire a cererilor
de platã pentru schemele/mãsurile de sprijin
pe suprafaþã.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe
suprafaþã, fermierii trebuie sã depunã la
Centrele APIA, pânã la 15 mai 2014, o
singurã cerere de platã. Pentru cererile de
platã depuse începând cu data de 16 mai,
se vor aplica penalitãþi de 1% pentru fiecare
zi lucrãtoare de întârziere. Dupã data de 9
iunie 2014, cererea de platã nu mai este
admisã la calculul plãþii pentru anul în curs.
Pot beneficia de mãsurile de sprijin pe
suprafaþã persoanele fizice ºi/sau juridice care
exploateazã terenul agricol pentru care
solicitã plata, în calitate de proprietari,
arendaºi, concesionari, administratori în
cadrul asociaþiilor în participaþiune etc. Dacã
proprietarul a dat terenul în arendã, l-a
concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar
pe suprafaþa respectivã va fi acordat celui
care lucreazã terenul.
Precizãm cã sunt eligibile la platã
exploataþiile cu suprafaþa de cel puþin un
hectar, formate din parcele agricole cu
suprafaþa de cel puþin 0,3 hectare. În cazul
viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor
pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuºtilor
fructiferi, suprafaþa minimã a parcelei trebuie
sã fie de cel puþin 0,1 hectare.
De asemenea, solicitantul trebuie sã
respecte Bunele Condiþii Agricole ºi de Mediu
(GAEC) ºi Cerinþele Legale în Materie de
Gestionare (SMR) pe toatã suprafaþa fermei.
Mãsurile de sprijin pe suprafaþã sunt:
1. Schema de platã unicã pe suprafaþã
(SAPS);
2. Ajutoare na\ionale tranzitorii (ANT):
- ANT 1- culturi în teren arabil;
- ANT 2- in pentru fibrã;
- ANT 3- cânepã pentru fibrã;
- ANT 4- tutun;
- ANT 5- hamei;
- ANT 6- sfeclã de zahãr.
3. Schema de platã separatã pentru zahãr;
4. Schema de sprijin pentru orez din
zonele defavorizate altele decât zona
montanã;
5. Plãþi compensatorii pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã:
Se continuã angajamentele aflate în
desfa`urare. Pentru angajamentele care au
fost finalizate în anul 2013 se acceptã
prelungirea lor cu un an, pentru anul 2014,
sub rezerva aprobãrii PNDR de cãtre
Comisia Europeanã.
- Mãsura 211 - Plãþi compensatorii pentru
zonele montane defavorizate;
- Mãsura 212 - Plãþi compensatorii pentru
zonele specific ºi semnificativ defavorizate din
punct de vedere natural.
- Mãsura 214 - Plãþi de Agro-mediu*:
- Pachetul 1 (P1) - Pajiºti cu înaltã valoare
naturalã;
- Pachetul 2 (P2) - Practici agricole
tradiþionale;

- Pachetul 3 (P3) - Pajiºti importante pentru
pãsãri;
- Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
- Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologicã;
- Pachetul 6 (P6) - Paji`ti importante pentru
fluturi;
- Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile
importante ca zone de hrãnire pentru gâsca
cu gât roºu.
*Se pot combina pe parcelã: P1 cu P2
sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe
parcelã P4 cu P7.
Un element important ºi în Campania 2014
este aplicaþia IPA Online, prin intermediul
cãreia fermierii deja înregistraþi la APIA în
campanile precedente, ºi care intenþioneazã
sã solicite sprijin pe suprafaþã în anul 2014,
prin acces la internet, pot sã completeze
electronic declaraþia de suprafaþã, sã
vizualizeze ºi, dupã caz, actualizeze propriile
parcele - fa\ã de parcelele digitizate `i/sau
controlate pe teren în campania anterioarã.
De asemenea, fermierii îºi pot digitiza parcele
noi, prin identificarea pe ortofotoplanurile
disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.
Aplica\ia IPA Online pune la dispozi\ia
fermierilor rezultatele controalelor pe teren din
anii anteriori precum `i avertizãri privind
calitatea digitizãrii parcelelor agricole `i
avertizãri privind respectarea anumitor cerin\e
de ecocondi\ionalitate. Totodatã, aplica\ia IPA
Online informeazã fermierul dacã parcelele
digitizate sunt situate în zone eligibile pentru
plãþile compensatorii pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã.
Schemele/mãsurile de sprijin pe suprafaþã
sunt finanþate din Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA), din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
(MADR).
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

INFORMA|II
SUPLIMENT
ARE:
SUPLIMENTARE:
BUNELE CONDI|II AGRICOLE
~I DE MEDIU (GAEC):
I. Standarde pentru evitarea eroziunii
solului
GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil
trebuie sã fie acoperit cu culturi de toamnã
ºi/sau sã rãmânã nelucrat dupã recoltare pe
cel puþin 20% din suprafaþa arabilã totalã a
fermei.
GAEC 2. Lucrãrile solului pe terenul arabil
cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prãsitoare, inclusiv semãnatul, se efectueazã
de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se menþin terasele existente pe
terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
II. Standarde pentru menþinerea

conþinutului optim de materie organicã în sol
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivã
pe acelaºi amplasament mai mult de 2 ani
consecutiv.
GAEC 5. Nu este permisã arderea
miriºtilor ºi a resturilor vegetale pe terenul
arabil.
III. Standarde pentru menþinerea structurii
solului
GAEC 6. Nu este permisã efectuarea
lucrãrii de arat în condiþii de umiditate
excesivã a solului.
IV. Standarde pentru menþinerea unui nivel
minim de întreþinere a terenurilor agricole
GAEC 7. Întreþinerea pajiºtilor permanente
prin asigurarea unui nivel minim de pãºunat
de 0,3 UVM/ha ºi/sau prin cosirea lor cel
puþin o datã pe an.
GAEC 8. Nu este permisã arderea
vegetaþiei pe pajiºtile permanente.
GAEC 9. Nu este permisã tãierea arborilor
solitari ºi/sau a grupurilor de arbori de pe
terenurile agricole.
GAEC 10. Evitarea instalãrii vegetaþiei
nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe
terenurile care nu sunt folosite în scopul
producþiei.
V. Standarde pentru protejarea ºi
gestionarea apelor
GAEC 11. Respectarea prevederilor legale
privind utilizarea apei pentru irigaþii în
agriculturã.*)
GAEC 12. Este interzisã aplicarea
îngrãºãmintelor de orice fel `i a produselor
de protec\ia plantelor pe suprafeþele de teren
agricol care se constituie în fâºii de protecþie
în vecinãtatea apelor de suprafaþã, a cãror
lãþime minimã este de 1 m pe terenurile cu
panta de pânã la 12% ºi de 3 m pe terenurile
cu panta mai mare de 12%, panta terenului
fiind panta medie a blocului fizic adiacent
cursului de apã1.
1 Se aplicã la nivelul întregului teritoriu al
României, în conformitate cu prevederile art.
1 alin. (3), art. 2 alin. (2) litera i) `i art. 7
alin. (1) litera b) din Programul de ac\iune
pentru protec\ia apelor împotriva poluãrii cu
nitra\i din surse agricole, aprobat prin Decizia
nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei
pentru aplicarea Planului de acþiune pentru
protecþia apelor împotriva poluãrii cu nitraþi
proveniþi din surse agricole, în temeiul art. 6
alin (1) din anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 694/2000.
GAEC 13. Este interzisã poluarea apelor
subterane prin deversarea directã sau prin
descãrcarea pe teren `i infiltrarea prin sol a
produselor ce conþin substanþe periculoase
utilizate în agriculturã, cu excepþia cazului în
care o astfel de deversare/descãrcare este
reglementatã prin autorizaþia de gospodãrire
a apelor de\inutã de agricultor.
2 Substanþele periculoase utilizate în
agriculturã se regãsesc în conþinutul
urmãtoarelor produse/grupe de produse:
biocide ºi produse de protecþia plantelor
(erbicide, fungicide, insecticide, acaricide,
nematocide, regulatori de cre`tere), produse

de uz veterinar (medicamente, substanþe
antiparazitare), produse petroliere
(combustibili, lubrifianþi, produse derivate),
azotaþii ºi fosfaþii din îngrãºãminte `i alte
produse utilizate pentru dezinfecþie,
dezinsecþie, deratizare ºi decontaminare în
fermã, în conformitate cu Lista de substanþe
prioritare ºi poluanþi specifici prevãzutã în
anexa nr. 1 la Programul de mãsuri împotriva
poluãrii cu substanþe chimice, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 351/2005, cu
modificãrile `i completãrile ulterioare.
CERINÞELE LEGALE ÎN MATERIE
DE GESTIONARE (SMR) în conformitate
cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii
ºi dezvoltãrii rurale, al ministrului mediului ºi
pãdurilor ºi al pre`edintelui Autoritã\ii
Na\ionale Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor nr.187/2155/42/2011, cu
modificãrile ulterioare:
MEDIU:
SMR 1. Conservarea pãsãrilor sãlbatice.
SMR 3. Protecþia mediului, în special a
solului, atunci când se utilizeazã nãmoluri de
epurare în agriculturã.
SMR 4. Protecþia apelor împotriva poluãrii
cu nitraþi proveniþi din surse agricole.
SMR 5. Conservarea habitatelor naturale
ºi a speciilor de faunã ºi florã sãlbaticã.
SÃNÃT
ATE PUBLICÃ ªI
SÃNÃTA
SÃNÃT
ATEA ANIMALELOR:
SÃNÃTA
SMR 6. Identificarea ºi înregistrarea
porcinelor.
SMR 7. Identificarea ºi înregistrarea
bovinelor.
SMR 8. Identificarea ºi înregistrarea
animalelor din speciile ovine ºi caprine.
SÃNÃT
ATE PUBLICÃ,
SÃNÃTA
ATEA ANIMALELOR ªI
SÃNÃTA
SÃNÃT
SÃNÃT
ATEA PLANTELOR:
SÃNÃTA
SMR 9. Introducerea pe pia\ã a produselor
fitosanitare.
SMR 10. Interzicerea utilizãrii anumitor
substanþe cu efect hormonal, tireostatic ºi
beta-agoniste în creºterea animalelor.
SMR 11. Principii `i cerinþe generale ale
legislaþiei alimentare ºi proceduri în domeniul
siguranþei produselor alimentare.
SMR 12. Prevenirea, controlul si
eradicarea anumitor forme de encefalopatii
spongiforme transmisibile (EST).
NOTIFICAREA

BOLILOR:

SMR 13. Mãsuri de combatere a febrei
aftoase.
SMR 14. Mãsuri de combatere a anumitor
boli la animale: boala veziculoasã a porcului,
variola ovinã ºi caprinã, pesta porcinã
africanã `i pesta porcinã clasicã.
SMR 15. Mãsuri de combatere ºi de
eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii
albastre - bluetongue).

CERINÞELE MINIME RELEVANTE
PENTRU MÃSURILE DE AGRO-MEDIU
care trebuie respectate la nivel de fermã,
conform Anexei 4B1 din Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2007 – 2013
1 - Este permisã utilizarea numai a acelor
produse de protecþie a plantelor care au fost
autorizate pentru vânzare ºi numai în
conformitate cu instrucþiunile de utilizare.
2 - Persoanele care folosesc produsele de
protecþie a plantelor trebuie sã fie calificate
(sã aibã o atestare profesionalã).
3 - Persoanele care folosesc produsele de
protecþie a plantelor clasificate ca având
“toxicitate ridicatã” sau ca “toxice” trebuie
sã fie înregistrate la serviciul special din cadrul
poliþiei judeþene din raza de activitate. De
asemenea, trebuie sã fie înregistrate la
unitatea sanitar-veterinarã sau la inspectoratul
jude\ean pentru siguranþa muncii.
4 - Folosirea produselor de protec\ie a
plantelor poate fi realizatã doar pentru scopul
în care aceste produse au fost omologate `i
numai conform instrucþiunilor de utilizare.
5 - Tratamentele cu produse de protecþie
a plantelor nu sunt permise în zonele de
protecþie a apelor, în zonele protejate, în
zonele de protecþie sanitarã, zonele de
protecþie ecologicã, precum ºi în alte zone
protejate stabilite de autoritãþile competente.
6 - Îngrãºãmîntele naturale aplicate nu pot
conþine mai mult de 170 kg de azot (N) ca
ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.
7 - Fermierii trebuie sã respecte perioadele
în care aplicarea fertilizatorilor este interzisã.
8 - Aplicarea îngrãºãmintelor pe terenurile
cu pante abrupte trebuie realizatã prin
încorporarea îngrã`ãmîntelor în sol ºi luarea
în considerare a condiþiilor meteorologice.
9 - Nici un tip de îngrã`ãmânt nu poate fi
aplicat pe terenuri acoperite de zãpadã, pe terenuri
cu apã în exces sau pe terenuri îngheþate.
10 - Nu vor fi folosiþi fertilizatori în
apropierea resurselor de apã, în conformitate
cu urmãtoarele indicaþii: Fertilizator solid – nu
mai aproape de 6 m de apã. Fertilizator lichid
– nu mai aproape de 30 m de apã. În
apropierea staþiilor de captare a apei potabile,
nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o
distanþã mai micã de 100 m faþã de staþia de
captare a apei.
11 - Fermierii trebuie sã se asigure cã
îngrãºãmintele sunt distribuite uniform.
12 - Fermierii trebuie sã urmeze un plan de
fertilizare.
13 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor
neautorizaþi pentru vânzare.
14 - Operatorii care produc produsele
ecologice au obligaþia de a-ºi înregistra
aceastã activitate la MADR, prin compartimentul de specialitate, ºi de a se supune
controlului unui organism de inspecþie ºi
certificare aprobat.
15 - În vederea protejãrii speciilor de pãsãri
migratoare, este interzisã uciderea sau
capturarea intenþionatã, indiferent de metoda
utilizatã.

rosu galben albastru negru

Informaþii utile de la APIA
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile, titularul
acestuia are obligaþia sã solicite serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se primeºte de
la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai micã de
14 ani, dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original
ºi copie;

- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7
lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte la S.
P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã împlinirea vârstei
de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de
minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului
legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de
divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7
lei ºi a taxei de timbru de 5 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI

8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu -compartiment evidenþa
persoanelor- Consilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

Asistentul maternal profe
profe-sionist (AMP) este persoana
fizicã, atestatã, care asigurã
prin activitatea pe care o
desfãºoarã la domiciliul sãu
creºterea, îngrijirea ºi edu
edu-ca
rea, necesare dezvoltãrii
carea,
armonioase a copiilor primiþi
în plasament.
Condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã persoanele interesate sunt:
- sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;
- sã aibã domiciliul în judeþul Sibiu
ºi sã aibã acces la servicii medicale
ºi servicii educative;
- persoana prin comportamentul
sãu în societate, starea sãnãtãþii ºi
profilul psihologic, prezintã garanþii
pentru îndeplinirea corectã a
obligaþiilor care revin unui - pãrinte,
referitoare la creºterea, îngrijirea ºi

educarea copiilor sãi;
- solicitantul sã aibã în folosinþã
o locuinþã care acoperã necesitãþile
de preparare a hranei, igienã,
educaþie ºi odihnã ale utlizatorilor
sãi, inclusiv cele ale copiilor care
urmeazã a fi primiþi în plasament, în
plasament în regim de urgenþã; pot
ocupa împreunã un dormitor maxim
4 copii, de acelaºi sex;
- persoana sã fie absolventã a
minim 10 clase;
- cel puþin unul dintre membrii
familiei sã aibã un venit stabil;
- persoana sã aibã aptitudini ºi
disponibilitatea de a lucra inclusiv
cu copii de vârstã micã ºi foarte
micã (0-2 ani), cu copii cu
dizabilitãþi, copii cu cerinþe educative
speciale ºi cu copii cu tulburãri de
comportament;
- sã existe acordul din partea
tuturor membrilor familiei;

- sã manifeste o atitudine nondiscriminatorie indiferent de vârsta
copilului, apartenenþa etnicã, religie,
stare de sãnãtate;
- sã existe acceptare ºi înþelegere atît din partea solicitantului cît
ºi din partea persoanelor care
locuiesc cu acesta cu privire la
necesitatea colaborãrii cu familia
biologicã sau adoptivã a copilului;
- solicitantul sã nu fi fost asistent
maternal profesionist cãruia i s-a
retras atestatul sau care nu a fost
reatestat datoritã neîndeplinirii
corespunzãtoare a sarcinilor de
serviciu;
-solicitantul care desfãºoarã o
activitate salarizatã, alta decât cea
de asistent maternal profesionist,
poate deveni asistent maternal
profesionist numai cu condiþia
încetãrii contractului individual de
muncã, pe baza cãruia îºi

desfãºoarã respectiva activitate
salarizatã; persoana implicatã în
orice alte activitãþi care îi limiteazã
timpul pe care trebuie sã îl acorde
copiilor plasaþi;
- solicitantul sã aibã capacitatea
ºi disponibilitatea de a lucra în
condiþii de stres sau speciale
(plasament în regim de urgenþã);
- solicitantul sã aibã capacitatea
ºi disponibilitatea de a primi 2 copii
în plasament, cu excepþia:
- situaþiei în care asistentul
maternal are în plasament un copil
cu handicap grav/accentuat;
Asistentul maternal a adoptat un
copil, poate refuza al doilea copil pe
o perioadã de 2 ani, perioadã în care
are loc monitorizarea postadopþie; în
aceastã situaþie atestatul se va
elibera pe o perioadã de 2 ani.
La angajare, dacã asistentul
maternal primeºte în plasament un

copil cu vârsta cuprinsã între 0 -2
ani, poate refuza, pe o perioadã de
maxim un an primirea în plasament
al celui de –al doilea copil; atestatul
se elibereazã pe o perioadã de un
an.
NU POA
TE FI ASISTENT
POATE
MA
TERNAL PROFESIONIST
MATERNAL
PROFESIONIST::
- persoana care a suferit o
condamnare prin hotãrâre judecãtoreascã, rãmasã definitivã pentru
sãvârºirea unei infracþiuni care ar
face-o incompatibilã cu profesia de
asistent maternal profesionist;
- pãrintele decãzut din drepturile
pãrinteºti sau cãruia i-au fost interzise sau limitate drepturile pãrinteºti
prin hotãrâre judecãtoreascã
rãmasã definitivã ºi irevocabilã;
- persoana care suferã de boli
cronice psihice sau boli cronice
transmisibile;
- persoana care are proprii copii

daþi în plasament.
Persoanele interesate trebuie sã
se prezinte la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Sibiu (Sibiu, str.
Mitropoliei, nr.2), la Serviciul
Management de caz pentru
Asistenþã Maternalã (tel.
0269.23.20.66 int.43) pentru a
primi toate informaþiile necesare ºi
a fi consiliat de specialiºtii serviciului.
Dupã etapa de informare,
persoanele interesate vor întocmi
un dosar, se va realiza evaluarea
persoanei ºi familiei, persoana va
urma un stagiu de pregãtire în
asistenþã maternalã, iar la final,
dupã caz, se va propune
atestarea ca asistent maternal
profesionist de cãtre Comisia
pentru Protecþia Copilului Sibiu ºi
angajarea din momentul în care
iau în plasament copilul/copiii.

22 martie, ora 17.
„În cadrul acestei acþiuni au
fost colectate 1862 kg de deºeuri
electrice ºi electronice. Implicarea
cetãþenilor din comunã a fost

oarte bunã.”, ne-a declarat
responsabilul pentru judeþul Sibiu
al Asociaþiei Române pentru
Reciclare RoRec, Marius
Ungurean.

Campania de mediu „Locul
deºeurilor nu este în preajma ta!”
a fost organizatã de Asociaþia
RoRec ºi Primãria comunei
Racoviþa.

Campanie de mediu, la Racoviþa
Sâmbãtã, 22 martie, locuitorii
comunei Racoviþa au avut
posibilitatea de a se debarasa de
toate deºeurile electrice ºi
electrocasnice, vechi sau defecte,
prin participarea la Campania
„Locul deºeurilor nu este în
preajma ta!”.
De dimineaþã pânã seara, orice
aparat electric sau electronic care
a mai fost de trebuinþã în gospodãrie a putut fi adus pentru reciclat
la punctul de colectare ce a fost
organizat lângã sediul Primãriei
Racoviþa, sau direct la maºina
de colectare, ce a fost prezentã
în zonã. La acþiune au participat
atât cetãþenii din Racoviþa, cât
ºi cei din ªebeºu de Sus.
În schimbul produsuluideºeu predat spre reciclare,
deponenþii au primit cupoane
valorice, ce pot fi folosite la
achiziþionarea unor produse noi,
sau bilete de tombolã, în cadrul
cãreia au fost oferite mai multe
premii atractive. Tombola cu
premii a fost organizatã sâmbãtã,

Serviciul V
oluntar pentru Situaþii de Urgenþã al Primãriei
Voluntar
comunei Racoviþa, vã informeazã
Arderea miriºtilor, vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale se
executã numai dupã obþinerea
permisului de lucru cu focul de la
Primãria Racoviþa ºi a aprobãrii de
la Agenþia pentru Protecþia Mediului
Sibiu, conform prevederilor
Normelor Generale de Apãrare

Împotriva Incendiilor, aprobate prin
Ordinul ministrului administraþienr.
163 din 2007.
Arderea miriºtilor ºi a vegetaþiei
uscate se face cu respectarea
urmãtoarelor prevederi:
- desfãºurarea arderii numai pe
timp de zi

- condiþii meteorologice fãrã vânt
- supravegherea permanentã a
arderii
- asigurarea mijloacelor ºi
materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii
- stingerea totalã a focului înainte
de pãrãsirea locului arderii

- executarea arderii în zone
care sã nu permitã propagarea
focului la fondul forestier sau
construcþii ºi sã nu afecteze reþelele
electrice, de comunicaþii ori alte
bunuri materiale.
ªef SVSU Racoviþa
Lucian Gerea

Suntem ºi pe Facebook!
Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc
Racoviþa ºi 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 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.
ATENÞIE!
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 email jurnalulderacovita@gmail.com. Nu
uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

În atenþia persoanelor interesate sã devinã asistenþi maternali profesioniºti (angajaþi
ai direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului)
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Despre necesitatea întoarcerii la Dumnezeu
moartea care sunt omniprezente în lume
Triodul este cartea de cult care ne
cãlãuzeºte paºii în perioada Postului Mare.
Din paginile lui aflãm ºi putem înþelege ce
este omul din punctul de vedere al
existenþei lui duhovniceºti. Sfânta
Scripturã ºi cãrþile de cult, care sunt opera
Sfinþilor Pãrinþi ai Bisericii ne spun despre
om ceea ce, de multe ori, noi nu vrem sã
ºtim sau sã acceptãm.
În momentul în care începem sã ne
angajãm în postul acesta al Paºtilor
începem sã vedem cât de slabi suntem
ºi aproape neajutoraþi în lupta aceasta a
noastrã împotriva noastrã ºi cã avem
nevoie de harul divin ca sã ne întãreascã
ºi sã ne ajuta în lipta aceasta. Ceea ce
trebuie sã punem noi este numai voinþa
aceasta de a lucra, de a sãvârºi virtuþile,
ca sã ne luminãm pe dinãuntru.
Raþiunea de a fi a postului este aceea
de a ne conºtientiza cu privire la
necesitatea întoarcerii noastre nu spre
ceva ce este strãin de noi, ci spre ceva
ce odatã am avut ºi am pierdut.
Întoarcerea survine cãderii lui Adam prin
înºelarea lui de cãtre diavol, astfel încât,
raportarea lui Adam la Dumnezeu nu mai
este directã, nemijlocitã. Ori, în cazul
cântãrilor Triodului, în momentul în care
aude cuvintele rostite sau cântate de
stranã, fiecare credincios realizeazã cã i

HOTÃRÂREA nr. 15/2014

se cere o raportare personalã la
Dumnezeu.
Una dintre cântãrile din prima
sãptãmânã a Postului Mare spune:
„Fãcãtorul meu Domnul, luând þãrânã din
pãmânt ºi însufleþindu-mã cu suflare de
viaþã, m-a înviat (lat. animat – adus la
viaþã, însufleþit) ºi m-a cinstit a fi stãpânitor
pe pãmânt tuturor celor vãzute ºi locuitor
împreunã cu îngerii” (Din slujba Vecerniei).
Aºa a fost fãcut omul ºi aºa a fost rânduit
sã vieþuiascã.
Luând în considerare cele de mai sus,
putem avea o imagine ºi mai clarã a
vocaþiei omului. Cântarea citatã spune:
„...m-a cinstit a fi stãpânitor pe pãmânt
tuturor celor vãzute”. Sf. Ioan Gurã de
Aur spune cã „chipul lui Dumnezeu” (Fac.
1,26) se referã la stãpânirea pe care a
primit-o omul prin suflarea de viaþã - sufletul
- pe care l-a primit de la Dumnezeu, dar
nu peste cele nevãzute, ci peste cele
vãzute ale lumii. Însã, el îºi pierde
stãpânirea asupra lumii prin ispita
diavolului. Într-o altã cântare se
evidenþiazã profunzimea suferinþei lui
Adam: „Adam cu plângere a strigat: Vai
mie, cã ºarpele ºi femeia de la
dumnezeiasca îndrãznealã m-au gonit ºi
din desfãtarea raiului mâncarea din pom
m-a înstrãinat”. Iar, în continuare, Triodul
vorbeºte despre consecinþele cãderii: „Vai

în a cãrei razã s-a produs paguba
• un inginer agronom
Art. 10. (1) Suprafeþele excedentare
privind organizarea, administrarea ºi exploatarea
de teren pot fi închiriate sau concesionate
pajiºtilor pe teritoriul comunei Racoviþa
crescãtorilor de animale- persoane fizice,
Consiliul Local al comunei Racoviþa, în mod organizat, care au pãstori ºi ciobani persoane fizice autorizate, persoane
judeþul Sibiu, întrunit în sedinþa ordinarã ce vor respecta regulile privitoare la juridice, precum ºi formelor asociative ale
din 27 februarie 2014.
pãºunat. Proprietarii animalelor rãspund crescãtorilor de animale, legal constituite,
Analizând raportul de specialitate nr. de pagubele pe care turmele sau cirezile prin licitaþie publicã, conform prevederilor
503/2014 privind organizarea, lor le produc, de efectuarea fertilizãrii prin legale. Preþul de închiriere va fi de 40 lei/ha,
administrarea ºi exploatarea suprafetelor târlire a pãºunilor (cel putin 100 mp pe cap pentru suprafaþele de categoria I, ºi 15 lei/
de pajiºti pe teritoriul comunei Racoviþa de bovinã ºi 70 mp pe cap de ovinã sau ha, pentru suprafeþele de categoria a II-a.
În cazul parcelelor care se scot la
pentru urmatorii 5 ani, precum ºi caprinã) ºi de mutarea locului de odihnã,
licitaþie, tarifele pornesc de la aceste sume.
expunerea de motive a primarului,
care se va face la un interval de 4 zile.
Având în vedere prevederile cap. IV
Art. 8. (1) Proprietarii de animale, care Câºtigãtorul licitaþiei va suporta contraal Ordinului nr. 226/235/ 2003 al pe raza teritorialã a comunei Racoviþa nu valoarea taxei pe teren, conform Codului
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi respectã suprafeþele de pãºunat, conform Fiscal.
(2) Se pot face ºi atribuiri directe, pentru
Pãdurilor ºi al Ministerului Administraþiei contractelor încheiate ºi sunt prinºi în fapt,
Publice, pentru aprobarea Strategiei sunt obligaþi la plata unei taxe de obor, suprafeþe din contractele actuale, pentru
privind organizarea activitãþii de care este reglementatã de HCL nr. 59 / cei care ºi-au respectat obligaþiile
îmbunãtãþire ºi exploatare a pajiºtilor la 2013 privind taxele ºi impozitele locale contractuale, iar persoana solicitantã sã
aibã domiciliul ºi exploataþia agricolã
nivel naþional, pe termen mediu ºi lung, pe anul 2014.
Vãzând raportul favorabil al Comisiei
(2) Locurile stabilite pentru obor sunt: înregistratã pe comuna Racoviþa, durata
de specialitate a Consiliului Local.
Sebeºu de Sus (la Moarã), Racoviþa (la contractului fiind de maxim 5 ani,
(3) În cazul în care nu acceptã condiþiile
În baza prevederilor art. 9 alin. 3 din ªcoala de Arte ºi Meserii- pânã la
de pãºunat, parcela respectivã intrã la
OUG 34/2013 privind organizarea ºi organizarea unui loc special).
exploatarea pajiºtilor permanente ºi pentru
(3) Dacã sunt constatate pagube, la licitaþie publicã.
(4) Anual se vor putea încheia acte
modificarea ºi completarea Legii nr. 18/ taxa de obor se adaugã ºi valoarea
1991 a fondului funciar, HG- 1064/2013 pagubei produse, stabilite la preþul pieþii, adiþionale la contractele de închiriere, prin
al comunei
Racoviþa, pe bazã de proces verbal întocmit de care va putea fi modificat preþul închirierii,
de Consiliul
aprobareLocal
a normelor
metodologice
judeþul
întrunit
în sedinþaprecum
ordinarã
privind Sibiu,
aplicarea
ordonanþei,
ºi cãtre comisia de evaluare pentru cu acordul ambelor pãrþi, în funcþie de
preþul pieþii, inclusiv pentru cele încheiate
din
2014.
art.27
6 februarie
din Ordinul
nr. 544/2013 privind constatarea pagubelor.
Analizândderaportul
specialitate
nr.
metodologia
calcul alde
încãrcãturii
optime
(4) Persoanele care aduc animalele la pânã la aceastã datã ºi care sunt în
503/2014
organizarea, obor beneficiazã de 50% din taxa de derulare.
de animale peprivind
hectar de pajiºte.
(5) Se împuterniceºte primarul comunei
administrarea
ºi exploatarea
suprafetelor
În conformitate
cu prevederile
art. 36 obor, cu condiþia ca animalele respective
de
comunei
Racoviþa
alin.pajiºti
2 lit. pe
c ºiteritoriul
d, coroborat
cu alin.
5 lit. a sã fie ridicate de pe proprietatea cetãþenilor Racoviþa pentru a semna, în numele
pentru
5 ani,
ºi sau proprietatea comunei. Acesþia au consiliului local, contractele de închiriere
ºi alin. 6 urmatorii
pct. 9, art. 45
alin. 1precum
ºi art. 115
ce fac obiectul acestei hotãrâri.
expunerea
deLegea
motivenr.a 215/2001
primarului,privind urmatoarele obligaþii:
alin. 1 lit. a din
Art. 11. (1) Fiecare organizator de stâni
Având în vedere
cap. IV
administraþia
publicãprevederile
localã, republicatã
- sã anunþe proprietarul de animale,
sau tabãrã de vite de pe raza teritorialã a
al
Ordinuluiºinr.
226/235/ 2003 al Primãria ºi Poliþia;
cu modificãri
completãri,
Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi
HOTÃRÃªTE:
- sã asigure întreþinerea ºi paza comunei Racoviþa se va prezenta la
sediul Primãriei Racoviþa pentru a fi luat
Pãdurilor
al Ministerului
Administraþiei
Art. 1.ºiPãºunile
comunale
aparþin animalelor;
Publice,
pentru
aprobarea
Strategiei
domeniului
privat al
comunei Racoviþa
ºi
- sã salubrizeze locul unde au fost în evidenþã ºi a declara teritoriul pe care
pãºuneazã cu animalele, chiar dacã au
privind
organizarea
activitãþii
se administreazã
de Consiliul
Local; de reþinute animalele;
îmbunãtãþire
exploatare
a pajiºtilorpe
la
Art. 2. Dataºiînceperii
pãºunatului
- sã rãspundã de prejudiciile aduse terenuri închiriate, arendate sau
nivel
naþional,
pe termen
mediuRacoviþa
ºi lung, proprietarilor de animale în aceastã concesionate de la particulari.
pãºunile
comunale
ale comunei
(2) În cazul în care nu se prezintã pentru
raportul
al Comisiei
se Vãzând
stabileºte
pentrufavorabil
16 aprilie,
iar data perioadã;
de
specialitate
a Consiliului
când
vor fi scoase
animaleleLocal.
de pe aceste
- sã mulgã animalele aflate în lactaþie, a fi luat în evidenþã, se va aplica o amendã
de 200 lei.
În baza
art. 9 alin. 3 din pentru a nu sterpi.
pãºuni
esteprevederilor
data de 30 noiembrie;
(3) Stânile ºi taberele de vite vor fi
OUG
privind1 decembrie
organizarea- 15
ºi
Art.34/2013
3. În perioada
(5) Proprietarii animalelor aduse la obor
exploatarea
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Art. 6.este
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3. În perioada 1 decembrie - 15 Racoviþa
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ºi
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SECRET
AR,
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pãºunat, pePentru
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PAVEL VIRGINIA
animalele
pe pajiºtile
ºi constituite
terenurile al cetãþenilor, care reprezintã localitatea
comunale,gãsite
numai turme
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deþinãtorii de animale- ovine, caprine,

mine, nu mai pot rãbda ocara. Cel ce
eram odinioarã împãratul tuturor fãpturilor
celor pãmânteºti ale lui Dumnezeu, acum
rob m-am fãcut dintr-o sfãtuire fãrã de
lege. ªi cel ce eram îmbrãcat oarecând
cu mãrirea nemuririi. Cu piele de om muritor
cu jale sunt înfãºurat” (Stihira I, Laudele
la Utrenie).
Aºadar, mâncarea din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului înstrãineazã pe om de
natura sa. Conform referatului biblic, dupã
cãdere, Dumnezeu îl strigã pe primul om:
«Adame, unde eºti?» «Doamne,
mam ascuns, cã sunt gol ºi m-am temut».
Pielea, epiderma este cea prin care luãm
contact cu lumea, ne adaptãm la lume,
dar, în acelaºi timp, pielea aceasta
dobânditã prin cãdere în locul îmbrãcãminþii
de slavã, ne mijloceºte jalea.
„Vai mie! – spune Adam - Ce plângere
îmi voi lua mie întru ajutor?” De multe ori
în Sfintele Evanghelii Mântuitorul ne
avertizeazã cu privire la starea celor care
nu practicã întoarcerea la Dumnezeu:
«acolo va fi plângerea ºi scrâºnirea
dinþilor». Din acest motiv, ni se pare cã
plângerea este o pedeapsã. Plângem de
supãrare, de necaz dar ºi de bucurie ºi,
atunci când plângem, ni se pare cã
suntem de plâns. Însã, din fragmentul de
mai sus vedem cã plângerea, de fapt, ne
ajutã. Aºa spune Adam: Cum voi putea

sã gãsesc plângerea care sã mã ajute sã
mã pot suporta pe mine însumi. Nu
plângerea e pedeapsa, plângerea care
pedepseºte. Plângerea ºi scrâºnirea
dinþilor este, într-adevãr, a celor care nu
se întorc niciodatã. Plânsul pentru starea
pãcãtoasã în care am ajuns prin cãderea
lui Adam nu este ceva ce lipseºte în
vremea postului, ci este plânsul care ne
ajutã în postire, plânsul omului
duhovnicesc.
„Ci Tu Iubitorule de oameni Cel ce din
pãmânt m-ai fãcut, cu milostivirea
îmbrãcându-Te, din robia vrãjmaºului iarãºi
mã cheamã ºi mã mântuieºte”. Este bine
de ºtiut cã, vrãjmaºul nu te mai poate
înrobi în momentul în care se produce
aceastã îmbrãcare a lui Dumnezeu cu
milostivirea. O îmbrãcare cu firea noastrã,
în care biruieºte ispita diavolului ºi moartea
însãºi. Dacã diavolii ºi îngerii sunt duhuri,
spirite care nu pot fi vãzute, cu atât mai
mult Dumnezeu, Care este mai presus
decât orice se poate închipui este prin
excelenþã spiritual. Însã, El se întrupeazã
ºi ne aduce o nouã chemare, la mântuire,
la redobândirea raiului pierdut.
Nouã, oamenilor, ce-i drept, ne place
sã ne construim propriile raiuri, pãmânteºti.
Ca sã ne rãzbunãm pe pierderea suferitã
de Adam, întâiul om, Îl alungãm pe
Dumnezeu din raiurile pe care ni le

construim. Însã, tragedia noastrã, a
oamenilor este aceea cã, atunci când
lipseºte ceva din raiurile construite de noi
înºine suntem supãraþi ºi plângem amar,
întocmai ca Adam, acea lipsã. ªi,
întotdeauna va lipsi câte ceva din raiurile
posibile pe care le construiesc oamenii,
iar, faptul cã lipseºte ceva le va face niºte
raiuri triste.
Nici un rai construit de om nu e perfect
fãrã Dumnezeu. Trebuie sã ne strãduim
sã Îl aducem pe Dumnezeu în ceea ce
numim colþul nostru de rai. Sã ne gândim
cã, în lumea noastrã se întâmplã foarte
des ca cineva sã aibã de toate, dar sã fie
invidios cã altul pare sã aibã mai multe.
Postul ne învaþã sã fim mulþumiþi cu
ceea ce avem, chiar dacã este foarte
puþin. Mai mult, postul ne învaþã sã fim
mulþumiþi dacã Îl avem pe Dumnezeu în
viaþa noastrã. Orice altceva, în orice
cantitate, nu-L poate înlocui pe Dumnezeu.
De aceea, întrebarea pe care trebuie sã
ne-o repetãm mereu în vremea postului
este: Noi, ce ne dorim?
Protopopul Avrigului,
Pr
asile Gafton
Pr.. V
Vasile

Amenajarea pãºunii comunale din
zona „În Arini”
În cea de-a doua jumãtate a lunii
martie, membrii Obºtii comunei
Racoviþa au participat la ample lucrãri
de defriºare a vegetaþiei nedorite ºi
întreþinere a pãºunii comunale din zona
„În Arini”.
Pânã la sfârºitul lunii au fost
efectuate lucrãri pe aproximativ 80%
din suprafaþa totalã a acestei pãºuni,
acþiunea urmând a continua pânã la
acoperirea întregii suprafeþe.
Participanþii la lucrãri vor fi incluºi
pe listele de beneficiari ai subvenþiilor
ce vor fi primite de la APIA.

Apel de selec
{ SURA 41 ` i M
selec\\ ie M
M{
M[[ sura 421
Data public[rii anun\ului: 21.03.2014
Num[r de referin\[ al sesiunii cererii de proiecte: M41-01/14 – 24.04.2014 `i M421-01/14 – 24.04.2014
GAL Tara Oltului (GAL TO), va anun
anun\\a lansarea primului apel de selec
selec\\ie, pentru urm[toarele m[suri:
M[sura : 112 Instalarea tinerilor fermieri - Alocarea indicativ[ sesiune (euro) : 80.000; M[sura : 121 Modernizarea exploata\iilor
agricole - Alocarea indicativ[ sesiune (euro) : 36.000; M[sura : 123 Cre`terea valorii ad[ugate a produselor agricole `i
forestiere - Alocarea indicativ[ sesiune (euro) : 35.000; M[sura : 312 Sprijin pentru crearea `i dezvoltarea de microintreprinderi
- Alocarea indicativ[ sesiune (euro) : 295.616; M[sura: 313 @ncurajarea activit[\ilor turistice (privat) - Alocarea indicativ[
sesiune (euro) : 277.814; M[sura: 313 @ncurajarea activit[\ilor turistice (public) - Alocarea indicativ[ sesiune (euro): 60.000;
M[sura: 322 Imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (privat)
-Alocarea indicativ[ sesiune (euro): 49.000 ; M[sura : 322 @mbun[t[\irea serviciilor de baz[ pentru economia `i popula\ia rural[
`i punerea ^n valoare a mo`tenirii rurale (public) - Alocarea indicativa sesiune (euro) : 162.193; `i a primului apel de selec
selec\\ie
pentru M`sura : 421 Implementarea proiectelor de cooperare - Alocarea indicativ[ sesiune (euro) : 25.000
Teritoriul GAL TO :
z Pentru m
12, 121, 123, 312, 313, 322, 421 : Arpa`u de Jos, C]r\i`oara, C]r\a, Porumbacu de Jos,
m[[surile 1112,
Racovi\a, Turnu Ro`u, Boi\a, C]ineni, Boi`oara, Tite`ti.
12, 121, 123
z Pentru m
123: T[lmaciu
m[[surile 1112,
Data lans
lans[[rii apelului de selec
selec\\ie:
24 Martie 2014, ora 09
Data limit
limit[[ de depunere a proiectelor: 24 Aprilie 2014, 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 primariei)
Suma maxim
maxim[[ nerambursabil
nerambursabil[[ care poate fi acordat[ pentru finan\area proiect ^n aceast[ sesiune, aprobat[ de
Consiliul Director al GAL, conf. adreseiAM-PNDR DGDR, nr. 64.382/04.07.2013: M[sura 112 - 40.000,00 euro; M[sura 121
- 36.000,00 euro; M[sura 123 - 35.000,00 euro; M[sura 312 - 100.000,00 euro; M[sura 313 - 150.000,00 euro - beneficiari
priva\i; M[sura 313 - 10.000,00 euro - beneficiari publici; M[sura 322 - 49.000,00 euro - beneficiari privati; M[sura 322
- 55.000,00 euro - beneficiari publici; M[sura 421 - 25.000,00 euro
Valoarea total
total[[ eligibil
eligibil[[ a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.
Data ` i modul de anun
anun\\ are a rezultatelor:
z Beneficiarii vor fi notifica\i ^n scris de c[tre GAL dac[ proiectele au fost selectate sau nu prin publicarea unui
Raport de Selec\e intermediar.
z Dac[ 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
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
solicitan\\ ii pot obtine informa
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
Reprezentant legal : Camelia Limb[`an; Telefon: 0744/795965

rosu galben albastru negru

Conform Triodului, omul existã ºi se
defineºte în mod real doar în relaþie de
comuniune cu Dumnezeu, comuniune din
care el, omul, îºi primeºte adevãrata
libertate. Însã, rânduit spre cultivarea
grãdinii Edenului, omul rateazã desãvârºirea prin cãderea în pãcat, este izgonit
din rai ºi dobândeºte ca ºi consecinþe ale
acestei cãderi stricãciunea, caracterul
pãtimaº, al cãror ultim efect va fi moartea.
Totul începe în Triod de jos, de foarte
de jos. Condiþia umanã evocatã este una
a pãcãtoºeniei, a îndepãrtãrii de
Dumnezeu, a suferinþei generate de
aceastã îndepãrtare/înstrãinare de
Dumnezeu, care îmbracã extrem de
multe aspecte, vizibile în special în
caracterul omului.
Astfel, totul pare sã se desfãºoare
invers, plecând de la o condiþie cãzutã ºi
urcând spre o condiþie adamicã ce
aminteºte nu doar despre cãdere, ci ºi
despre faptul cã omul este conºtient întru
totul de starea de plâns în care a ajuns ºi
îºi cultivã dorinþa sincerã de întoarcere de
apropiere de Dumnezeu, de ieºire din
întunericul pãcatului ºi de sãlãºluire, prin
luminã, întru Luminã.
De fapt, este o întoarcere la viaþa
„normalã”, care caracteriza perioada
primordialã a umanitãþii, perioadã înlocuitã
prin cãderea primului om de suferinþa ºi

