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Activitãþi desfãºurate în sãptãmâna „Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun” – 7-11 aprilie 2014
În sãptâmâna 7-1
7-111 aprilie 2014 intitulatã de cãtre Ministerul
Educaþiei Naþionale ,,Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun”,
cadrele didactice împreunã cu elevii ºi preºcolarii ªcolii
Gimnaziale Racoviþa, cât ºi ai ªcolii Primare Sebeºu de Sus
au desfãºurat diferite activitã\i, atât educative cât ºi
distractive.
Acvatic în Braºov pentru o
distracþie binemeritatã. Toþi
elevii participanþi la cele douã
excursii au fost cuceriþi de cele
vizitate intitulând excursiile ca:
”o excursie de neuitat”, “cea
mai minunatã excursie”, etc.
Joi 10 aprilie 2014 a fost
organizat
“Carnavalul
primãverii” în cadrul cãruia

elevii ºi-au prezentat mãºtile,
au dansat ºi au desfãºurat
diferite jocuri si concursuri. Au
fost premiate mãºtile cele mai
reuºite pe fiecare clasã, iar la
final “toate mãºtile” au primit
câte o diplomã de participare ºi
ceva dulce.
La Sebeºul de Sus dintre
activitãþile desfãºurate putem
activitãþi
în „ªcoala Altfel”.
aminti: activitatea intitulatã diverse
Mihaela Floare
“Micul pieton” – în care li s-au desfãºurarea programului
prezentat reguli de circulaþie,
diferite semne de circulaþie;
“Alimentaþie ºi sãnãtate” –
elevii au fãcut salatã de fructe,
respectând regulile de igienã
impuse în realizarea unui
meniu.
Activitãþile dedicate acestei
perioade s-au încheiat cu un
carnaval în cadrul cãruia, elevii
`i preºcolarii `i-au prezentat
mãºtile, au dansat ºi au
desfãºurat diferite jocuri ºi
concursuri.
Primarul comunei, Simion
Olariu, împreunã cu directorul
ªcolii Gimnaziale Racoviþa,
Mihaela Floare, mulþumesc
tuturor cadrelor didactice ºi
copiilor care s-au implicat prin

Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat!

Minunea Învierii lui
Iisus sã dãinuie în
inimile voastre, sã
vã lumineze viaþa ºi
sã vã aducã
renaºterea credinþei,
speranþei ºi bucuriei
cu bunãtate ºi
cãldurã în suflet.
Hristos a înviat!

Fie ca bucuria
Învierii Domnului sã
vã aducã în suflet
Liniºte, Pace ºi
Fericirea de a
petrece aceste
clipe magice cu cei
dragi.
Hristos a ^nviat!

Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

Viceprimarul comunei Racoviþa,
Claudiu Trifu

Veºti bune de la SC Apã- Canal SA Sibiu
SC Apã- Canal SA Sibiu a
informat Primãria comunei
Racoviþa despre intenþiile
pentru viitor în ceea ce
priveºte asigurarea ºi
îmbunãtãþirea serviciului de
alimentare cu apã potabilã.
Reproducem în continuare
adresa trimisã de operator
Primãriei Racoviþa:
„Programul Operaþional
sectorial Mediu reprezintã
documentul de programare a
Fondurilor Structurale ºi de
Coeziune, care stabileºte
strategia de alocare a

fondurilor europene în vederea
dezvoltãrii sectorului de
mediu în România în perioada
2014 – 2020. Obiectivul principal vizeazã îmbunãtãþirea
standardelor de viaþã ale
populaþiei ºi a standardelor de
mediu ºi care contribuie la
îndeplinirea angajamentelor
de aderare a României la UE
cu privire la protecþia
mediului.
Axa prioritarã 1A <<Sprijin
pentru dezvoltarea proiectelor
de infrastructurã din sectorul
apã/apã uzatã aferente

urmãtoarei perioade de
programare financiarã>> are
în vedere acordarea în
continuare de sprijin financiar
pentru dezvoltarea unuia dintre
sectoarele în care necesitãþile
investiþionale sunt foarte
ridicate având în vedere
accesul redus al comunitãþilor
din România la infrastructura
de apã ºi apã uzatã, calitatea
necorespunzãtoare a apei
potabile ºi lipsa, în anumite
zone, a facilitãþilor de
canalizare ºi epurare a apelor
uzate.

În vederea atragerii de
finanþare nerambrusabilã în
cadrul acestui program care
va începe pe parcursul anului
2014, SC Apã Canal Sibiu, în
calitate de Operator Regional
va depune o Cerere de
Finanþare prin care se vor
solicita resurse necesare
pentru pregãtirea proiectelor
de investiþii.
Conform Instrucþiunii privind
completarea Formularuli
cererii de Finanþare ºi a
Caietului de Sarcini aferente
<<Asistenþei Tehnice pentru

Pregãtire Proiect pentru
perioada de programare 2014
- 2020>> elaboratã de cãtre
Guvernul României- Ministerul
Mediului ºi Schimbãrilor
Climatice- Direcþia Generalã
AM POS Mediu cu nr. 137243/
CG/17.10.2013, este necesar
emiterea unui acord de
principiu de cãtre fiecare
autoritate localã beneficiarã în
parte.”
Lista de investiþii prioritare
aferente comunei Racoviþa,
prin acest proiect important,
cuprinde
„Reabilitarea

aducþiune Mârºa- Racoviþa”
(aproximativ 3500 metri de
conductã vor fi reabilitaþi- cost
total 329.000 euro) ºi
„Reabilitare
reþea
de
alimentare cu apã Racoviþa”
(aproximativ 5750 metri de
reþea vor fi reabilitaþi- cost total 408.250 euro). Totalul
investiþiilor programate în
Racoviþa se ridicã la valoarea
de 737.250 euro.
Informaþiile ne-au fost
oferite de primarul
Simion Olariu

rosu galben albastru negru

Pentru ciclul primar ºi ciclul
gimnazial au fost organizate
activitãþi comune la nivel de
ºcoalã, cât ºi pe clasã. Putem
aminti de 2 excursii reuºite la
Fãºãraº – Braºov, unde s-au
vizitat: Cetatea Fãgãraºului,
Biserica Neagrã din Braºov, ca
apoi spre finalul excursiei sã se
poposeascã la Paradisul

pag II

Duminicã, 25 mai, pe teritoriul
României se vor desfãºura alegerile
pentru Parlamentul European.
Pentru a fi cât mai informaþi
despre acest scrutin deosebit de important, reproduce în continuare
câteva extrase din Legea nr. 33/
2007 privind organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicatã, cu
modificãrile ulterioare (varianta
actualizatã pânã la data de 13
februarie 2014).
AR
T. 1
ART
(1) Prezenta lege stabileste
cadrul juridic general pentru
organizarea ºi desfãºurarea alegerii
membrilor din România în
Parlamentul European.
(2) Membrii din România în
Parlamentul European sunt aleºi
prin vot universal, egal, direct, secret ºi liber exprimat, în condi\iile
prezentei legi.
(3) Mandatul membrilor din
România în Parlamentul European
este de 5 ani.
AR
T. 3
ART
Reprezentarea României în
Parlamentul European se face
potrivit prevederilor art. 9 ºi 24 din
Actul privind condiþiile de aderare ºi
adaptarile tratatelor pe care se
întemeiazã Uniunea Europeanã din
Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehã, Regatul Danemarcei,
Republica Federalã Germania, Republica Estonia, Republica Elenã,
Regatul Spaniei, Republica Francezã, Irlanda, Republica Italianã, Republica Cipru, Republica Letonia,
Republica Lituania, Marele Ducat al
Luxemburgului, Republica Ungarã,
Republica Malta, Regatul Þãrilor de
Jos, Republica Austria, Republica
Polonã, Republica Portughezã, Republica Slovenia, Republica Slovacã, Republica Finlanda, Regatul
Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord (state membre
ale Uniunii Europene) ºi Republica
Bulgaria ºi România privind
aderarea Republicii Bulgaria ºi a
României la Uniunea Europeanã,
semnat de România la Luxemburg
la 25 aprilie 2005, ratificat prin
Legea nr. 157/2005.
AR
T. 4
ART
(1) Membrii din România în
Parlamentul European se aleg pe
bazã de scrutin de listã, potrivit
principiului reprezentãrii proporþionale, ºi pe bazã de candidaturi
independente.
(2) Pentru alegerea membrilor
din România în Parlamentul Euro-

pean, teritoriul României constituie
o singurã circumscripþie electoralã.
AR
T. 5
ART
(5) Cetãþenii români care au
vârsta de 18 ani, împliniþi pânã în
ziua de referinþã inclusiv, au dreptul
de a alege membrii din România în
Parlamentul European.
(6) Nu au drept de vot debilii ºi
alienaþii mintal puºi sub interdicþie ºi
persoanele care, în ziua de referinþã,
sunt condamnate prin hotãrâre
judecãtoreascã definitivã la
pierderea drepturilor electorale.
(7) Cetãþenii români care au
drept de vot ºi au împlinit, pânã în
ziua de referinþã, inclusiv, vârsta de
23 de ani, au dreptul de a fi aleºi în
Parlamentul European.
AR
T. 6
ART
(2) În sensul prezentei legi, prin
act de identitate se înþelege un act
de identitate emis de statul român,
respectiv cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul
de identitate ori paºaportul diplomatic, paºaportul diplomatic electronic, paºaportul de serviciu, paºaportul de serviciu electronic, paºaportul simplu, paºaportul simplu electronic, paºaportul simplu temporar,
iar în cazul elevilor din ºcolile militare,
carnetul de serviciu militar.
(3) Paºaportul simplu, paºaportul
simplu electronic ºi paºaportul simplu
temporar pot fi folosite pentru
exercitarea dreptului de vot numai
de cetãþenii români aflaþi în
strãinãtate sau de cetãþenii români
domiciliaþi în strãinatate.
AR
T. 8
ART
(1) Cetãþenii români care fac
parte din urmãtoarele categorii:
judecãtorii Curþii Constituþionale,
avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, politiºtii ºi
alte categorii de funcþionari publici,
inclusiv cei cu statut special, stabilite
prin lege organicã, nu pot fi aleºi ca
membri din România în Parlamentul
European.
T. 1111
AR
ART
(1) Listele electorale permanente
se întocmesc, se tipãresc ºi se
actualizeazã conform Legii nr. 35/
2008 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii nr.
67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, a
Legii administraþiei publice locale nr.
215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
AR
T. 13
ART
(1) Alegãtorii resortisanþi care în

ziua de referinþã se aflã în altã
localitate decât cea de domiciliu îºi
pot exercita dreptul de vot la orice
secþie de votare, fiind înscriºi de
cãtre preºedintele biroului electoral
al secþiei de votare în listele
electorale suplimentare.
(2) Membrii biroului electoral al
secþiei de votare ºi persoanele
însãrcinate cu menþinerea ordinii
voteazã la secþia de votare unde îºi
desfãºoara activitatea ºi sunt înscrise
în listele electorale suplimentare.
(3) Alegãtorii resortisanþi care în
ziua de referinþã se aflã în strãinãtate
voteazã la orice secþie de votare
organizatã în strãinãtate ºi sunt
înscriºi în listele electorale suplimentare.
(4) Alegãtorii resortisanþi care îºi
exercitã dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriºi în
listele electorale suplimentare.
(5) În listele electorale suplimentare sunt trecuþi ºi alegãtorii care se
prezintã la vot ºi fac dovada cu actul
de identitate cã domiciliazã în raza
teritorialã a secþiei de votare respective, însã au fost omiºi din lista electoralã permanentã sau din copia de
pe aceasta existentã la secþia de
votare.
AR
T. 16
ART
(1) Pot propune liste de candidaþi
numai partidele politice, alianþele
politice ºi organizaþiile cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale legal constituite, precum ºi alianþele
electorale constituite în condiþiile
prezentei legi.
(10) Fiecare partid politic,
organizaþie a cetãþenilor apartinând
minoritãþilor naþionale, alianþã politicã
sau alianþã electoralã care participã
la alegerile pentru Parlamentul European în condiþiile prezentei legi
poate depune numai o singurã listã
de candidaþi.
AR
T. 17
ART
(1) Poate candida ca independent cetãþeanul român sau cetãþeanul altui stat membru al Uniunii
Europene care are dreptul de a fi
ales ºi este susþinut de cel puþin
100.000 de alegãtori.
AR
T. 18
ART
(1) Un alegãtor poate susþine un
singur/o singurã partid politic, alianþã
politicã, alianþã electoralã, organizaþie a cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale sau candidat
independent.
AR
T. 21
ART
(1) Pentru organizarea ºi
desfãºurarea operaþiunilor specifice
perioadei electorale se constituie

Biroul Electoral Central, birourile
electorale judeþene, biroul electoral
pentru secþiile de votare din strãinãtate, birourile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureºti ºi
birourile electorale ale secþiilor de
votare.
(2) Birourile electorale sunt
alcãtuite numai din cetãþeni cu drept
de vot. Candidaþii în alegeri, soþul,
soþia, rudele ºi afinii acestora pânã
la gradul al doilea inclusiv nu pot fi
membri ai birourilor electorale.
(3) În îndeplinirea atribuþiilor ce le
revin, membrii birourilor electorale
exercitã o funcþie ce implicã autoritatea de stat. Exercitarea corectã
ºi imparþialã a funcþiei de membru al
biroului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligaþii
atrage rãspunderea juridicã, civilã
sau penalã, dupã caz.
AR
T. 29
ART
(1) Birourile electorale ale secþiilor
de votare sunt alcãtuite dintr-un
preºedinte, un locþiitor al acestuia,
care sunt de regulã magistrati sau
alþi juriºti, precum ºi din 7 reprezentanþi ai partidelor politice,
organizaþiilor cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, alianþelor
politice sau electorale dintre acestea
care participã la alegeri.
Birourile electorale ale secþiilor de
votare nu pot funcþiona cu mai puþin
de 5 membri.
(5) În cazul în care numãrul juriºtilor este insuficient, lista va fi
completatã, la propunerea prefectului, cu alte persoane cu o reputaþie bunã în localitate, care nu fac
parte din niciun partid politic ºi din
nicio organizaþie a cetãþenilor
aparþinând minoritatilor naþionale
care participã la alegeri ºi care nu
sunt rude pânã la gradul al patrulea
cu niciunul dintre candidaþi.
AR
T. 31
ART
(1) Birourile electorale ale secþiilor
de votare au urmãtoarele atribuþii:
a) primesc de la primari, pe baza
de proces-verbal, cu douã zile
înainte de ziua de referinþã, douã
copii de pe listele electorale permanente ºi douã copii de pe listele
electorale speciale, care cuprind
alegãtorii din secþia de votare; un
exemplar din fiecare tip de listã este
pus la dispoziþia alegãtorilor pentru
consultare ºi un exemplar este
utilizat în ziua de referinþã;
b) primesc, pe bazã de procesverbal, de la primari buletinele de
vot, ºtampila de control ºi ºtampilele
cu menþiunea "VOTAT", formularele
pentru încheierea proceselor-

Apel de selecþie la GAL “Þara Oltului”
Persoanele interesate ce doresc sã
depunã diferite proiecte de dezvoltare
localã prin intermediul Grupului de
Acþiune Localã “Þara Oltului” mai au la
dispoziþie doar câteva zile pentru a se
încadra în termenul pentru apelul activ.
Astfel, pânã la data de 24 aprilie, ora
14, se mai pot depune proiecte pentru
urmãtoarele mãsuri: Mãsura 112Instalarea tinerilor fermieri - alocarea
indicativã sesiune (euro)- 80.000;
Mãsura 121- Modernizarea exploataþiilor agricole - alocarea indicativã
sesiune (euro)- 36.000; Mãsura 123Creºterea valorii adaugate a
produselor agricole ºi forestiere alocarea indicativã sesiune (euro)35.000; Mãsura 312- Sprijin pentru
crearea ºi dezvoltarea de microintreprinderi - alocarea indicativã
sesiune (euro)- 295.616; Mãsura 313Încurajarea activitãþilor turistice (privat)
- alocarea indicativã sesiune (euro) 277.814; Mãsura 313- Încurajarea
activitãþilor turistice (public) - alocarea
indicativã sesiune (euro) - 60.000;
Mãsura 322- Îmbunãtãþirea serviciilor
de bazã pentru economia ºi populaþia
ruralã ºi punerea în valoare a moºtenirii
rurale (privat) - alocarea indicativã
sesiune (euro)- 49.000; Mãsura 322Îmbuntãþirea serviciilor de bazã pentru
economia ºi populaþia ruralã ºi punerea

în valoare a moºtenirii rurale (public) alocarea indicativã sesiune (euro)162.193; Mãsura 421- Implementarea
proiectelor de cooperare - alocarea
indicativã sesiune (euro)- 25.000.
Numãrul de referinþã al sesiunii
cererii de proiecte: M41-01/14 –
24.04.2014 ºi M421-01/14 –
24.04.2014.
Pentru mãsurile 112, 121, 123, 312,
313, 322, 421 pot depune proiecte
solicitanþi din comunele Arpaºu de Jos,
Cârþiºoara, Cârþa, Porumbacu de Jos,
Racoviþa, Turnu Roºu, Boiþa, Câineni,
Boiºoara ºi Titeºti iar pentru mãsurile
112, 121, 123 pot fi depuse proiecte din
Tãlmaciu.
Data lansãrii apelului de selecþie a
fost 24 martie iar data limitã de
depunere a proiectelor este 24 aprilie,
ora 14.
Proiectele pot fi depuse în fiecare zi
lucrãtoare, între orele 9 ºi 14, la sediul
GAL “Þara Oltului” din Porumbacu de
Jos, nr. 253 (sediul primãriei).
Suma maximã nerambursabilã care
poate fi acordatã pentru finanþarea
unui proiect în aceastã sesiune,
aprobatã de Consiliul Director al GAL,
conf. adresei AM-PNDR DGDR, nr.
64.382/04.07.2013: Mãsura 112 40.000 euro; Mãsura 121 - 36.000
euro; Mãsura 123 - 35.000 euro;

Mãsura 312 - 100.000 euro; Mãsura
313 - 150.000 euro - beneficiari privaþi;
Mãsura 313 - 10.000 euro - beneficiari
publici; Mãsura 322 49.000 euro beneficiari privaþi; Mãsura 322 - 55.000
euro - beneficiari publici; Mãsura 421 25.000 euro.
Valoarea totalã eligibilã a unui proiect
este de maxim 400.000 euro.
Beneficiarii vor fi notificaþi în scris de
cãtre GAL dacã proiectele au fost
selectate sau nu, prin publicarea unui
Raport de Selecþie intermediar. Dacã
proiectul nu a fost selectat, se poate
depune contestaþie în termen de 5 zile
de la primirea notificãrii. Contestaþiile se
analizeazã de cãtre o Comisie de
Contestaþii, care va emite un Raport de
Contestaþii cu rezultatele contestaþiilor.
În urma finalizãrii acestora, beneficiarii
care au depus contestaþia vor fi
notificaþi cu privire la rezultatul
soluþionarii contestaþiei. Se va publica
ulterior un Raport de Selecþie Final.
Informaþii detaliate privind accesarea
ºi derularea mãsurii sunt cuprinse în
Ghidul solicitantului ºi sunt publicate pe
www.taraoltului.ro ºi pe www.apdrp.ro.
Informaþii suplimentare se pot obþine
la sediul GAL “Þara Oltului”, accesând
www.taraoltului.ro, prin email la
tara_oltului@yahoo.com sau la telefon
0269522101.

verbale, alte imprimate ºi materiale
necesare desfãºurãrii procesului
electoral, precum ºi un buletin de vot
anulat, dupã caz, de cãtre preºedintele biroului electoral judeþean,
al sectorului municipiului Bucureºti
sau al biroului electoral pentru
secþiile de votare din strãinãtate, pe
care îl vor afiºa la sediul secþiei de
votare într-un loc vizibil, în ziua
premergãtoare alegerilor; birourile
electorale ale secþiilor de votare din
strãinãtate primesc aceste materiale
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
c) conduc operaþiunile de votare,
iau toate mãsurile de ordine în
localul secþiei de votare ºi în jurul
acestuia;
d) numãrã voturile ºi consemneazã rezultatele votãrii;
e) rezolvã întâmpinãrile referitoare
la propria lor activitate;
f) predau birourilor electorale
judeþene sau, dupã caz, biroului
electoral al sectorului, proceseleverbale cuprinzând rezultatele
votãrii, buletinele de vot nule ºi cele
contestate, împreunã cu întâmpinãrile, contestaþiile ºi materialele la
care acestea se referã, precum ºi
dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secþiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste;
birourile electorale ale secþiilor de
votare din strãinãtate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votãrii, buletinele de vot nule ºi
cele contestate, împreunã cu întâmpinãrile, contestaþiile ºi materialele la
care acestea se referã, prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe, biroului electoral pentru
secþiile de votare din strãinãtate sau,
în cazul în care acesta ºi-a încetat
activitatea, Tribunalului Bucuresti;
dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secþilor de
votare din strãinãtate, îndosariate
pe secþii de votare ºi pe tipuri de
liste, sunt predate Autoritãþii
Electorale Permanente de cãtre
Ministerul Afacerilor Externe;
g) predau, pe baza de procesverbal, reprezentantului judecãtoriei
în a cãrei razã teritorialã îºi au sediul

ºi care se aflã la sediul biroului electoral judeþean sau, dupã caz, la sediul biroului electoral de sector
buletinele de vot întrebuinþate ºi
necontestate, precum ºi cele anulate, ºtampilele ºi celelalte materiale
utilizate în desfãºurarea votãrii;
birourile electorale ale secþiilor de
votare din strãinãtate înainteazã
aceste materiale reprezentanþelor
diplomatice, care, în termen de 3 luni
de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României,
Partea I, le predau în vederea topirii
de cãtre operatorii economici
specializati;
h) furnizeazã, în ziua de referinþã,
date privind prezenþa populaþiei la
vot, conform unui program stabilit de
Biroul Electoral Central.
(2) Birourile electorale ale secþiilor
de votare îndeplinesc orice alte
atribuþii care le revin potrivit legii.
AR
T. 33
ART
Birourile electorale judeþene,
birourile electorale de sector, biroul
electoral pentru secþiile de votare
din strãinãtate ºi birourile electorale
ale secþiilor de votare îºi înceteazã
activitatea dupã data predãrii cãtre
birourile electorale ierarhic superioare a proceselor-verbale de
consemnare ºi centralizare a
rezultatelor votãrii, pe care le-au
întocmit, cu condiþia confirmãrii lipsei
oricãror erori sau neconcordanþe în
acestea.
AR
T. 34
ART
(1) Pe teritoriul naþional, operaþiunile electorale se desfãºoarã în
secþiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
AR
T. 35
ART
(1) Campania electoralã începe
cu 30 de zile înainte de ziua de
referinþã ºi se încheie în dimineaþa
zilei de sâmbãtã care precedã zilei
de referinþã, la ora 7,00.
(4) În unitãþile militare, în unitãþile
de învãþãmânt, în timpul programului
de învãþãmânt, în sediile reprezentanþelor diplomatice, precum ºi în
penitenciare, acþiunile de campanie
electoralã de orice tip sunt interzise.
(continuare în numãrul viitor)

Obligaþii pentru cei ce ies la picnic
De obicei, în acelaºi timp cu sosirea
primãverii, oamenii încep sã efectueze diverse ieºiri la iarbã verde, cu prietenii ori
familia. În conformitate cu prevederile Legii
nr. 54 din 19 martie 2012 privind
desfãºurarea activitãþilor de picnic,
persoanele fizice au urmãtoarele obligaþii:
a)sã nu distrugã, modifice ori sã degradeze panourile informative, marcajele,
indicatoarele, construcþiile, împrejmuirile
sau orice alte amenajãri aflate în perimetrul
zonelor special destinate acestor activitãþi;
b)sã arunce deºeurile doar în locurile
special amenajate;
c)sã depunã selectiv deºeurile de
ambalaje în containerele inscripþionate
corespunzãtor categoriei de deºeuri, în
conformitate cu regulile privind colectarea
selectivã;
d)sã aprindã focul doar în locurile special amenajate ºi sã îl supravegheze în
permanenþã;
e)sã respecte orarul de desfãºurare a
activitãþii de picnic corespunzãtor zonei respective;
f)sã lase locul în care au desfãºurat
activitatea de picnic curat ºi nealterat;
g)sã parcheze autovehiculele doar în
zonele special amenajate în acest scop;
h)sã foloseascã pentru satisfacerea
necesitãþilor fiziologice doar locurile special
amenajate;
i)sã nu foloseascã produse de igienã

personalã la o distanþã mai micã de 30 m
faþã de cursurile de apã;
j)sã nu spele obiectele care au deservit
activitãþii de picnic în apele din vecinãtatea
zonei special amenajate pentru activitãþile
de picnic sau a zonei indicate pentru
activitãþile de picnic. Împrãºtierea pe sol a
apei uzate rezultate în urma activitãþii de
picnic sau vãrsarea acesteia în apele din
vecinãtatea zonei special amenajate pentru
activitãþile de picnic ori a zonei indicate
pentru activitãþile de picnic sunt interzise;
k)sã nu hrãneascã animalele sãlbatice;
l)sã nu îndepãrteze, sã nu rãneascã ori
sã nu distrugã plantele, animalele, rocile
sau orice alte elemente ale cadrului natural ºi/sau construit;
m)sã nu posteze semne sau mesaje;
n)sã pãstreze liniºtea ºi sã nu deranjeze
comunitãþile locale, viaþa sãlbaticã sau alþi
vizitatori;
o)sã nu arunce þigãri, chibrituri sau orice
alte obiecte aprinse în alte locuri decât în
cele special amenajate;
p)sã respecte ordinea publicã ºi bunele
moravuri, conform prevederilor legislaþiei în
vigoare;
q)sã nu desfãºoare activitãþi de picnic
în afara zonelor special amenajate pentru
activitãþile de picnic ºi/sau a zonelor indicate pentru activitãþile de picnic.
Nerespectarea acestor obligaþii se
pedepseºte cu amendã.

rosu galben albastru negru

Alegerile europarlamentare

pag III

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 persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

Ajutor de stat pentru motorina utilizatã în agriculturã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã, în Monitorul Oficial nr. 236/02.04.2014, a fost publicat Ordinul nr.
431/2014 pentru aprobarea cantitãþilor de motorinã aferente
trimestrului IV-2013, ce beneficiazã de ajutor de stat acordat sub
formã de rambursare.
Pentru trimestrul I al anului 2014, cererile pentru ajutorul de stat
mai sus amintit se depun pânã la 30 aprilie 2014, inclusiv.
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. Astfel, beneficiarii au obligaþia comunicãrii cãtre
APIA, în scris, a opþiunii referitoare la modalitatea de achiziþionare a
cantitãþii de motorinã, respectiv integral sau în tranºe.
Cantitãþile de motorinã ce fac obiectul acestui ajutor de stat se
stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, cu avizul Ministerului
Finanþelor Publice, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Legisla\ie:
- Hotãrârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor
metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina
utilizatã în agriculturã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 1229/2013 pentru aprobarea procedurilor
specifice de implementare ºi control, precum ºi formularistica necesarã
privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizatã în
agriculturã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI
COMUNICARE

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã operatorii care achiziþioneazã lapte, precum ºi producãtorii deþinãtori de cotã de lapte
pentru vânzãri directe cã, începând cu data de 1 aprilie 2014,
au obligaþia sã depunã declaraþiile
anuale privind livrãrile, respectiv
vânzãrile directe, efectuate în anul
de cota 2013/2014.
Reamintim cã anul actual de
cotã se încheie la 31 martie 2014,
iar declaraþiile anuale trebuie

completate ºi depuse la centrele
APIA pânã la data de 14 mai
2014, inclusiv, fãrã penalizãri.
Declaraþiile trebuie depuse de
cãtre producãtorii care deþin cota
pentru vânzãri directe ºi de cãtre
operatorii care achiziþioneazã lapte
de la producãtori.
Producãtorii deþinãtori de cotã
pentru vânzãri directe trebuie sã
completeze declaraþia anualã conform datelor din Caietul fermierului.
Precizam cã, în funcþie de cota de
vânzãri directe deþinuta, Caietul

fermierului este de douã tipuri: tip
A (pentru producãtorii care deþin
cotã mai mare de 5.000 de
kilograme) ºi tip B (pentru o
cantitate mai micã de 5.000 de
kilograme). Este important de
menþionat cã producatorul care
deþine cota pentru vânzãri directe
trebuie sã depunã declaraþia
anualã chiar dacã nu a
comercializat lapte sau produse
lactate în cursul anului de cotã.
Precizãm cã, producãtorilor de
lapte care nu depun în termenul

legal stabilit declaraþia anualã
privind cantitãþile comercializate, li
se aplicã penalitatea de retragere
a cotei individuale de lapte la
rezerva naþionalã. Cotele
individuale nu vor fi retrase dacã
producãtorii deþinãtori de cotã vor
transmite, pânã pe data de 21
iulie 2014, împreunã cu declaraþia
anualã ºi o justificare scrisã,
datatã ºi semnatã, asupra
imposibilitãþii transmiterii acestei
declaraþii în termenul legal.
Cumpãrãtorii de lapte trebuie

sã depunã la centrele judeþene
APIA declaraþia anualã privind
cantitatea de lapte achiziþionatã în
anul de cota 2013/2014, termenul
limita fiind tot 14 mai 2014.
Pentru cumpãrãtorii de lapte
care nu depun la termen
declaraþia anualã privind cantitãþile
achiziþionate, sunt calculate
penalitãþi pentru fiecare zi
calendaristicã de întârziere,
începând cu data de 15 mai.
Penalitatea reprezintã suma
corespunzãtoare taxei datorate

pentru o depãºire de 0,01 % din
cantitãþile de lapte care i-au fost
livrate de producãtori pentru
fiecare zi calendaristicã de
întârziere. Aceastã sumã poate sã
fie cuprinsã între 100 ºi 100.000
EUR.
În egalã mãsurã, cumpãrãtorul
de lapte care nu trimite declaraþia
anualã riscã sã piardã dreptul de
a achiziþiona lapte de la deþinãtorii
de cotã, prin retragerea aprobãrii.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

trimise în format digital.
La concurs pot participa ºi
copiii talentaþi la desen, ce au
posibilitatea de a realiza reportaj
în forma unor benzi desenate
(maxim 4 pagini format A4).
Participanþii trebuie sã-ºi
trimitã lucrãrile la Biblioteca
Orãºeneascã Avrig, prin poºtã
(str. Avram Iancu, nr. 26, Avrig,
cod 555200, jud. Sibiu) sau prin
email
(pe
adresa
bibavrig@yahoo.com), pânã la
data de 25 mai 2014. Fiecare
material trebuie sã fie însoþit de
datele autorului (nume, adresã,
email
dacã
existã).
Organizatorii vor face o selecþie
a materialelor primate iar cele
mai bune vor fi publicate într-un

volum special intitulat ”Þara
Oltului vãzutã prin ochi de copil”.
Vor exista mai multe premii iar
cel mai talentat dintre
participanþi va primi ºi trofeul

“Þara Oltului vãzutã prin ochi de
copil”.
Rezultatele concursului vor fi
anunþate în data de 1 iunie
2014.

Reporter în localitãþile Þãrii Oltului
Copiii de vârstã ºcolarã (ciclul
gimnazial) din localitãþile Þãrii
Oltului (de la Arpaºu pânã la
Boiþa), iubitori ai literaturii ºi
jurnalismului, sunt provocaþi, din
nou, la un concurs: “Reporter în
localitatea mea”.
Concursul, ajuns la cea de-a
doua ediþie, este organizat de
Biblioteca Orãºeneascã Avrig ºi
Centrul de Informare Turisticã
Avrig, în parteneriat cu Librãria
RCV Concept ºi Asociaþia
“Prietenii Avrigului”, cu sprijinul
unor colaboratori.
“Trãim într-o lume pe care, de
multe ori, nici mãcar n-o observãm, cãreia am uitat sã-i
apreciem frumuseþea, sã-i
vedem rãnile ºi s-o vindecãm,

sã-i pãtrundem taina ºi s-o
împãrtãºim celor din jur. Trãim
într-o comunitate care ºi-a
pierdut mult din legãturile care
o consolidau altã datã. Trebuie
sã reînvãþãm sã vedem ºi sã
simþim sã transmitem pulsul
locului în care trãim. Trebuie sã
culegem din valorile transmise în
comunitate acele nestemate
care ne fac sã fim un grup
valoros, nu o gramadã fãrã
consistenþã.”, menþioneazã
organizatorii într-un argument al
concursului.
Scopul proiectului este de a
stimula interesul copiilor de
vãrstã preadolescentinã fatã de
ceea ce reprezintã locul,
oamenii, faptele, prezentul ºi

trecutul localitãþii în care traiesc,
dar ºi cultivarea deprinderii de
a relata, într-un mod care sã
suscite atenþia ascultãtorului/
cititorului, rezultatul observaþiei
acestor copii.
Materialul jurnalistic al fiecãrui
autor trebuie sã fie de maxim 4
pagini format A4.
Subiectul “atacat” trebuie sã
fie din localitatea în care trãieºte
copilul sau din altã localitate a
Þãrii Oltului”.
Reportajul poate fi însoþit de
fotografii (nu este obligatoriu).
Pot fi ºi reportaje cu mai mult
de 1 autor.
Cei care aleg reportajul foto,
pot opta pentru un colaj de
maxim 15-20 fotografii, ce pot fi

Urare de Paºti
Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Paºti,
Serviciul V
Voo l u n t a r p e n t r u S i t u a þ i i d e
Urgenþã din cadrul Primãriei comunei
Racoviþa ureazã tuturor membrilor
voluntari, precum ºi familiilor acestora,
multã sãnãtate, fericire ºi bucurii.
Hristos a Înviat!
Lucian Gerea,
ºef SVSU Racoviþa

Suntem ºi pe Facebook!
De câteva sãptãmâni, 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.

AT E N Þ I E !
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
deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com.
Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!
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Învierea Domnului, dezlegarea
legãturilor morþii
Paºtele este trecerea firii omeneºti de la moarte la viaþã. Este schimbarea
percepþiei noastre, a oamenilor, cu privire la existenþa în ansamblul ei ºi, în
mod special, cu privire la existenþa noastrã. Totul se schimbã, toate se
redefinesc în funcþie de Înviere. Chiar ºi postul, pe care tocmai l-am încheiat,
deºi ne aminteºe de moartea pe care pãcatul a introdus-o în firea noastrã face
acest lucru punându-ne dinainte, în permanenþã, Învierea.
din acest motiv, desprinderea noastrã
de Dumnezeu. Din aceastã stare de
îndepãrtare maximã de Izvorul vieþii
noastre ne-a adus Hristos din nou la
Tatãl. Cum? Luând asupra Sa „soarta
pãcãtosului, adicã a omului fãrã de
Dumnezeu ºi de aceea, ca orice
pãcãtos ºi ca orice om, a murit; a murit
din cauza pierderii lui Dumnezeu” .
Tocmai din motivul invocat anterior,
conform Triodului - care ne-a cãlãuzit
paºii spre momentul Bucuriei supreme,
Paºtele - 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. În aceastã stare îl cunoaºtem, din pãcate, pe om, noi, care ne
numim tot oameni: în îndepãrtarea sa
de Dumnezeu ºi în imposibilitatea lui
de a-ºi mai dori sã fie din nou cu
Dumnezeu.
Desigur, Învierea este Cea Care
restaureazã, în Hristos, comuniunea
noastrã autenticã ºi intimã cu Viaþa.
Învierea ni se oferã ca dar din partea
lui Hristos, dar care sã ne dezlege pe
noi, oamenii, din legãturile morþii. De
aceea, cu bucurie, de la Paºti la
Înãlþarea Domnului tot repetãm unii
altora cu bucurie cã, Hristos a Înviat!
ºi simþindu-ne dezlegaþi de moarte
mãrturisim purtaþi de aceeaºi bucurie
cã, tot ce ni se vesteºte despre
Învierea lui Hristos este valabil în mod
cert: Adevãrat a Înviat!
Pr
asile Gafton,
Pr.. V
Vasile
protopopul A vrigului

Andreea Scorobeþ- locul întâi la
Olimpiada Judeþeanã "Meºteºuguri
artistice tradiþionale"
În perioada 10-11 aprilie 2014, Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului a gãzduit cea
de-a XIX-a ediþie a fazei judeþene a Olimpiadei “Meºteºuguri artistice tradiþionale”,
organizatã de Complexul Naþional Muzeal ASTRA ºi Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Sibiu, în colaborare cu Biblioteca Judeþeanã ASTRA, gazda din acest an a evenimentului.
La olimpiadã a participat ºi eleva Andreea
Scorobeþ, de la ªcoala Gimnazialã Racoviþa,
aceasta fiind rãsplãtitã de organizatori, pentru
talentul ºi îndemânarea sa, cu un binemeritat premiu
întâi la secþiunea icoane pictate pe lemn,
calificându-se astfel pentru faza naþionalã, ce se

va desfãºura în perioada 7–10 august 2014.
Andreea Scorobeþ este elevã în clasa a VIII-a la
ªcoala Gimnazialã Racoviþa ºi face parte din cercul
de picturã al ºcolii coordonatã de prof. Bucur Anca
Georgeta.
Felicitãri!

AS INTER Racoviþa continuã ºirul victoriilor
Echipa de fotbal AS INTER Racoviþa a început foarte bine ºi acest sezon, în primele trei meciuri oficiale
din acest an fiind înregistrate doar victorii.
Astfel, în 29 martie 2014 (etapa a X-a), echipa AS INTER Racoviþa a învins la Arpaºu, cu scorul de 2 la
1, echipa localã, A.S. Arpaºu, în data de 5 aprilie (etapa a XI-a), la Mîrºa, s-a impus cu scorul de 2 la 0 în
faþa jucãtorilor echipei A.S. Nocrich iar în 13 aprilie (etapa a XII-a), la Marpod, a câºtigat cu scorul de 3 la
2 partida cu A.S. Nocrich.
În urma acestor rezultate, clasamentul Ligii a V-a, Seria II Sibiu, sezon 2013 – 2014, se prezintã astfel:

Clasament
1. AS INTER Racoviþa
2. Bucegi Veºtem
3. A.S. Bradu
4. A.S. Arpaºu
5. Rokiees Sibiu
6. Corsav Veºtem
7. A.S. Nocrich
8. Voinþa Roºia
9. AS Chirpãr
10. A.S. Turnu Roºu

12
11
12
12
12
12
12
12
11
12

10
9
8
5
5
4
3
3
2
1

1
1
2
2
1
2
3
1
2
3

1
1
2
5
6
6
6
8
7
8

30-12
54-14
34-14
27-25
32-29
24-31
21-27
16-33
15-27
17-58

31p +13
28p +13
26p +8
17p -1
16p -2
14p -1
12p -9
10p -8
8p -10
6p -12

Conform programului oficial publicat de site-ul www.frf-ajf.ro, echipa AS INTER Racoviþa va avea de
disputat urmãtoarele meciuri:
- Etapa a XIII-a (26-04-2014, ora 17), AS INTER Racoviþa - Voinþa Roºia (se joacã la Mîrºa);
- Etapa a XIV-a (11-05-2014, ora 11), A.S. Turnu Roºu - AS INTER Racoviþa;
- Etapa a XV-a (18-05-2014, ora 18), AS INTER Racoviþa - Bucegi Veºtem (se joacã la Mîrºa).

rosu galben albastru negru

Aceastã schimbare de viziune este
posibilã în special datoritã faptului cã
noi suntem dezlegaþi prin Înviere de
legãturile morþii. Moartea nu mai are
stãpânire asupra noastrã, deoarece a
fost biruitã, iar biruinþa asupra ei a fost
repurtatã de Iisus Hristos, Dumnezeul
întrupat. Din moment ce Învierea
Domnului lucreazã în firea noastrã,
toate ale noastre se schimbã, chiar ºi
modul în care noi L-am cunoscut sau Îl
cunoaºtem pe Dumnezeu.
Astfel, „dacã necunoaºterea lui
Dumnezeu însemna moarte,
cunoaºterea lui Dumnezeu este viaþa,
viaþa cea adevãratã, adicã veºnicã”,
deoarece, prin Înviere, viaþa noastrã
devine o cunoaºtere continuã a lui
Dumnezeu, cunoaºtere care nu se mai
poate încheia decât cu viaþa, iar nu cu
moartea .
Condiþia mortalitãþii noastre devine,

