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Comuna Racoviþa a câºtigat Marele Premiu al
Festivalului „Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”

De la Porumbacu de Jos,
Racoviþa, Sebeºu de Sus,
Porumbacu de Sus, Cîrþa, Avrig,
Bradu, Boiþa, Boiºoara ºi Titeºti
, au venit în acest an producãtorii
expozanþi la Festivalul „Produse
ºi Tradiþii în Þara Oltului”, la
fiecare dintre aceºtia putându-se
distinge foarte uºor mândria cã
pot arãta sau pot oferi celor ce le
viziteazã standul produse de
calitate, apreciate la adevãrata
valoare, multe dintre acestea
fabricate în casa sau în propria
gospodãrie. La festivalul de la
Porumbacu de Jos, lumea parcã
a uitat de conservanþi ºi aditivi
ºi, fie ºi numai pentru câteva ore,
a dorit sã-ºi reaminteascã care
e gustul adevãrat al gemului de

prune, al tocãniþei de berbecuþ
gãtitã la ceaun ori al sarmalelor
cu mãmãliguþã, al brânzei
telemea fabricatã doar din lapte
de vacã sau oaie, ori a mãrului
ºi castravetelui culese din livada
ºi grãdinuþa de lângã casã. De
asemenea, ºi cei care încã mai
apreciazã arta ºi meºteºugurile
tradiþionale, sub diversele sale
forme de exprimare, au avut ce
admira la festivalul Þãrii Oltului,
meºteºugari ori mici creatori
fiind prezenþi cu standuri expoziþionale sau cu vânzare. Astfel,
pe lângã creatorii ºi colecþionarii
de þesãturi ºi alte elemente
decorative, la manifestare au
participat artiºti pasionaþi de
croºetat ºi confecþionat obiecte

vestimentare, iconari, decoratori
de obiecte din sticlã etc.
Cea mai mare afluenþã de
vizitatori a fost înregistratã la
standurile unde s-a produs sau
s-au vândut produse alimentare,
mâncãruri ºi bãuturi. Îmbiaþi de
miresmele degajate în atmosferã,
vizitatorii s-au lãsat destul de
uºor convinºi sã guste din
tocãniþele, preparatele din carne
la grãtar, gogoºile sau plãcintele
ºi bãuturile oferite de mulþi dintre
expozanþi, astfel cã aici clienþii
s-au perindat în numãr mare, pe
tot parcursul acþiunii.
De succes s-a bucurat ºi
partea folcloricã a festivalului,
vizitatorii iubitori ai acestui gen
având ocazia de a asista la un
adevãrat „spectacol maraton”,
divers ºi complex, suþinut de
ansambluri ºi grupuri folclorice
de adulþi ºi copii din mai multe
localitãþi ale regiunii.

Prietenii bretoni
au participat la
festivalul Þãrii
Oltului
Pentru prma datã, la aceastã
manifestare a participat ºi un grup
de oaspeþi din zona de nord-vest
a Franþei , de la sud de oraºul
Saint Brieuc (Bretania). Din delegaþia bretonã au fãcut parte patru
primari ai unor comune (Thibaut

Guignard- Ploeuc sur Lie,
Francoise Le Fur- Bodeo, Anne
Henry- L`Hermitage Lorge ºi
Annie Simon- Saint Gildas),
consilieri locali ºi comunltari,
viceprimari, reprezentanþi ai unor
asociaþii neguvernamentale
franceze, precum ºi Ansamblul
Folcloric Guedennes din comuna
Plaintel.
Participarea grupului francez
la festival, precum ºi prezenþa
acestuia în Þara Oltului, reprezintã activitãþi ce au fost cuprinse în cadrul Proiectului LEADER
transnaþional „Cartoful, ambasadorul teritoriului nostru”, derulat
de Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” ºi partenerul francez, GAL Pays Sud de
Saint Brieuc.
Oaspeþii din Bretania au avut
standul propriu în cadrul festivalului, unde au fãcut promovare
pentru cartea „Cartoful, ambasadorul teritoriului nostru” (un ghid
turistico- culinar româno- francez,
editat în cadrul proiectului de
parteneriat transnaþional). De
asemenea, au fost popularizate
câteva din cele mai importante
evenimente organizate în
localitãþile din teritoriul lor, au
oferit spre testare cidru ºi galette

2 secþii de votare pentru alegerile prezidenþiale
Pentru alegerile prezidenþiale din data de 2 noiembrie 2014, în
comuna Racoviþa vor funcþiona 2 secþii de votare. Astfel, cetãþenii
cu drept de vot vor putea sã-ºi exercite votul la una dintre secþiile
urmãtoare:
nr.. 324 Sebeºu de Sus – numãr
- Secþia de votare nr
alegãtori arondaþi 611, situatã la ªcoala Primarã (cu clasele IIV) Sebeºu de Sus, localitatea Sebeºu de Sus- vor vota cetãþenii
cu domiciliul stabil în satul Sebeºu de Sus (toate numerele din
intervalul nr. 1 – 400, str. Aurel Cãlin- integral, Bisericii- integral,
Cãminulu- integral, Eroilor- integral, Iazu Morii- integral, Jiliºtiintegral, Malului- integral, Plaiului- integral, Podurilor- integral,
Rîului- integral, Suru- integral, Þãrmuri- integral, Tãtaru- integral,

Unirii- integral, Valea Moaºei- integral);
nr.. 325 Racoviþa
Racoviþa- numãr alegãtori
- Secþia de votare nr
arondaþi 1734, situatã la Cãminul Cultural Racoviþa,str. Protopop
Valeriu Florianu, localitatea Racoviþa- vor vota cetãþenii cu
domiciliul stabil în localitatea Racoviþa (toate numerele din
intervalul nr. 1 – 800, bl. 1, str. Bisericii- toate numerele din
intervalul nr. 418 – 435 ºi nr. 438 – 453, Brazilor- integral, Cornel
Lupea- integral, Criºãnuþ- integral, Dealului- integral, Donuluiintegral, Gãrii- integral, Grãnicerilor- integral, În Bãlþi- integral,
Negoiul- integral, Protopop Valeriu Florianu- integral, Sebeºuluiintegral, Suru- toate numerele din intervalul nr. 462 – 468,
Viroana- integral).

(douã dintre cele mai cunoscute
produse locale) ºi au împãrþit
broºuri cu detalii despre regiunea
de provenienþã.
În cadrul programului artistic
organizat la aceastã ediþie a
festivalului, Ansamblul Folcloric
Guedennes din comuna Plaintel
a prezentat mai multe suite cu
dansuri bretone, cele douã
„reprize” de folclor autentic fiind
rãsplãtite cu aplauze cãlduroase
din partea publicului. De altfel, în
câteva rânduri, diverºi spectatori
s-au „lãsat antrenaþi” în dansurile
prietenilor din Bretania, atmosfera
creatã fiind cu adevãrat destinsã,
de bunã dispoziþie.

Premianþii ediþiei
Cum s-a întâmplat ºi la celelalte ediþii, Festivalul „Produse ºi
tradiþii în Þara Oltului” a avut ºi
un caracter competitiv. Pe
parcursul celor câteva ore de
desfãºurare, un juriu special
pregãtit ºi desemnat a evaluat
fiecare stand ºi expozant, a testat
produsele ºi a evidenþiat fiecare
element constitutiv, pentru ca, la
final, sã poatã alcãtui o ierarhie
a acestei ediþii. De aceastã datã,
Marele Premiu al festivalului a
fost acordat comunei Racoviþa,

ce a impresionat juraþii prin mãrimea standului, bogaþia, diversitatea ºi complexitatea acestuia,
precum ºi datoritã numãrului
mare de participanþi ºi a amenajãrii acestuia.
Organizatorii au mai acordat
ºi câteva Diplome de
Excelenþã, unor participanþi ce
s-au evidenþiat în mod deosebit,
precum ºi Diplome de
participare, tuturor expozanþilor.
Pentru oficierea festivitãþii
de premiere, pe scena special
amenajatã pentru festival au urcat
primarul comunei gazdã, Ioan
Strava, preºedintele Asociaþiei
GAL „Þara Oltului”, Iuliana Turi,
reprezentantul legal al GALului, Camelia Limbãºan,
membrii Consiliului Director,
Constanþa Stefan ºi Florin
Lãzãriciu,
precum
ºi
conducãtorul
delegaþiei
franceze, Thibaut Guignard.
Ediþia a VII-a a Festivalului
„Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” a fost organizatã de
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã Þara Oltului, cu sprijinul
ºi implicarea deosebitã a
Primãriei comunei Porumbacu de
Jos ºi cu ajutorul mai multor
sponsori sau colaboratori.

Anunþ important de la Serviciul
Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor Tãlmaciu
În ziua de 1 noiembrie, programul de lucru cu publicul al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu (SPCLEP Tãlmaciu) va fi între orele 8 ºi 16.
Duminicã, 2 noiembrie, programul de lucru al acestui serviciu
va fi între orele 8 ºi 21.
Dacã va fi organizat ºi cel de-al doilea tur de scrutin pentru
Alegerile Prezidenþiale, sâmbãtã, 15 noiembrie, programul de
lucru cu publicul al SPCLEP Tãlmaciu va fi între orele 8 ºi 16
iar duminicã, 16 noiembrie, programul va fi între orele 8 ºi 21.

rosu galben albastru negru

Duminicã, 5 octombrie, pe o pãºune situatã la intrarea dinspre Sibiu în localitatea Porumbacu de Jos (partea dreaptã a Drumului Naþional 1), s-a
desfãºurat cea de-a VII-a ediþie a Festivalului „Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”, cel mai important eveniment anual inclus în calendarul de activitãþi al
Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului”. La manifestare au participat producãtori din multe localitãþi ale Þãrii Oltului, meºteºugari, artiºti,
c o l e c þ i o n a r i e t c , d i v e r s i t a t e a o f e r t e l o rr,, multitudinea exponatelor ºi calitatea deosebitã a acestora fiind elementele prin care s-a putut evidenþia aceastã
ediþie. În premierã pentru aceastã acþiune a fost participarea unei delegaþii franceze din zona Bretaniei, oaspeþii contribuind efectiv prin organizarea
propriului stand informativ ºi de promovare, precum ºi prin intervenþiile consistente în programul artistic din cadrul festival ului.
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Ajutoare pentru ^nc[lzirea locuin\ei ^n sezonul rece 2014-2015
Cetãþenii comunei Racoviþa î`i
pot depune cererile pentru
acordarea ajutorului de încãlzire
pentru sezonul rece 2014-2015.
Ajutoarele pentru încãlzirea
locuinþei cu energie termicã, gaze
naturale, energie electricã, lemne,
cãrbuni ºi combustibili petrolieri se
acordã pe bazã de cerere însoþitã
de actele doveditoare privind
componenþa familiei ºi veniturile
acesteia. La completarea cererii,
titularul are obligaþia de a menþiona
corect componenþa familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum ºi
bunurile mobile ºi imobile deþinute.
În cazul în care locuin\a este
încãlzitã cu gaze naturale, energie
electricã, precum ºi cu lemne,
cãrbuni ºi combustibili petrolieri,
limita venitului net pe membru de

familie este de 615 lei atât în cazul
familiilor cât ºi în cazul persoanei
singure.
Ajutoarele pentru încãlzirea
locuinþei cu energie electricã se
acordã doar în situa\ia în care
acesta este principalul sistem de
încãlzire utilizat.
Ajutoarele de încãlzire nu se
acordã persoanelor/familiilor care
deþin cel puþin unul dintre bunurile
prevãzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi în cererea pentru acordarea
ajutorului, respectiv: clãdiri sau alte
spaþii locative în afara locuinþei de
domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti sau alte imobile aflate în

proprietate; mijloace de transport
(autoturism/autoturisme ºi/sau
motocicletã/motociclete cu o vechime mai micã de 10 ani cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap ori
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente precum ºi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile, mai
mult de un autoturism/motocicletã
cu o vechime mai mare de 10 ani);
terenuri de împrejmuire a locuinþei
ºi curtea aferentã ºi alte terenuri
intravilane care depãºesc 1000 m²
în zona urbanã ºi 2000m² în zona
ruralã; depozite bancare de peste
3.000 lei etc.
Pentru ajutoarele de încãlzire cu
gaze, energie electricã ºi pentru
ajutoarele de încãlzire cu lemne,

cãrbuni ºi combustibili petrolieri,
formularele pot fi ridicate de la
sediul Primãriei comunei Racoviþa.
La stabilirea venitului net lunar
al familiei sau, dupã caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care
membrii acesteia le-au realizat în
luna anterioarã depunerii cererii,
inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat,
asigurãri de ºomaj, indemnizaþii,
alocaþii ºi ajutoare cu caracter
permanent, indiferent de bugetul
din care se suportã, obligaþii legale
de întreþinere ºi alte creanþe legale,
cu excepþia alocaþiei pentru
susþinerea familiei prevãzute de
Legea nr. 277/2010 privind alocaþia pentru susþinerea familiei,
republicatã, cu modificãrile ulte-

rioare, a bugetului personal
complementar prevãzut de Legea
nr. 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 14/2010 privind mãsuri
financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate
producãtorilor agricoli, începând
cu anul 2010, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr.
74/2010, cu completãrile ulterioare, a burselor de studiu ºi a burselor sociale, a sprijinului financiar
prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor ºi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordã

elevilor în cadrul Programului
naþional de protecþie socialã
<<Bani de liceu>>, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum
ºi veniturile obþinute din activitãþile
cu caracter ocazional desfãºurate
de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/
2011 privind exercitarea unor
activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei sunt obligaþi sã
comunice orice modificare intervenitã în componenþa familiei ºi a
veniturilor acesteia în termen de
5 zile de la data modificãrii.
Pentru mai multe informaþii privind acordarea ajutoarelor pentru
cãldurã, cetãþenii se pot adresa
Primãriei comunei Racoviþa.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, acordat conform O.U.G nr
.70/201
nr.70/201
.70/20111
privind mãsurile de protecþie socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
privind componenþa familiei;
i) Documentele în baza cãrora deþine
locuinþa (contract de vânzare-cumpãrare, contract de închiriere, contract
comodat, certificat de moºtenitor etc.);
j) Pentru persoanele membre în
cererea/declaraþiei pe propria rãspundere care au domiciliul pe raza altui
sector al Municipiului Bucureºti sau pe
raza altei localitãþi sunt necesare urmãtoarele documente: adeverinþã din localitatea de domiciliu cã nu au beneficiat
de ajutor de încãlzire, certificat de atestare fiscalã din localitatea de domiciliu.
k) Adeverinþã de salariu pentru toþi
membrii familiei, cu salariul net obþinut în
luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv
valoarea bonurilor de masã sau
menþiunea cã nu se primesc bonuri din
partea instituþiei; copii taloane pensie/
adeverin\ã de la Casa de Pensii din luna
anterioarã depunerii cererii; copii taloane
alocaþie (de stat, plasament sau alte
indemnizaþii) - din luna anterioarã
depunerii cererii; copii taloane indemnizaþie handicap/buget complementar sau

orice alte indemnizaþii acordate conform
legii - din luna anterioarã depunerii cererii;
taloane somaj din luna anterioarã
depunerii cererii;
l) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care nu realizeazã

venituri (dacã este cazul);
m) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care realizeazã venituri
ocazionale (dacã este cazul);
n) Facturã energie termicã, gaze
naturale, energie electricã - dupã caz;

Nivelele de venituri `i cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei

Limite venituri
lei
pânã la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540,1 - 615
615,1 - 786
786,1 - 1082

Compensare lunarã
energie termicã
familii
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

Cuantum lunar
ajutor gaze naturale

persoane singure
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%

lei
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Acþiuni de supraveghere ºi prevenire a Rabiei în zona silvaticã
Rabia (turbarea) este o boalã produsã
de un virus care afecteazã sistemul nervos
central (creierul ºi mãduva spinarii), atât la
animale cât ºi la oameni. Apare foarte rar la
animalele domestice vaccinate, dar poate fi
contractatã foarte uºor în cazul în care un
animal domestic nevaccinat intrã în contact
cu un alt animal domestic, sau sãlbatic
bolnav ºi este muºcat de acesta.
Din datele statistice rezultã cã la nivel
mondial, rabia a fost diagnosticatã în peste
150 de þãri sau teritorii, în special în mediul
rural, în zone geografice izolate.
Anual aproximativ 55.000 de oameni mor
din cauza rabiei, mai ales în Asia ºi Africa,
din care aproape 40 % din cei muºcaþi de
animale suspecte de a fi infectate cu virusul
rabiei, sunt copii cu vârsta sub 15 ani.
De asemenea, peste 15 milioane de
persoane primesc profilaxie post-expunere,
estimandu-se cã se previn astfel 327.000
de decese.
În judeþul Sibiu, anual sunt consultaþi circa
550 - 600 pacienþi, care au fost în majoritate
muºcaþi de câini, iar un procent de 4–5%
de pisici sau alte animale.
Toate acestea motivaþii de ordin social ºi
economic, recomandã rabia drept principala
zoonozã la nivel mondial, fiind în atenþia
serviciilor veterinare din România ºi din
Uniunea Europeanã, atenþie materializatã
prin programe naþionale ºi judeþene de
prevenire ºi combatere a bolii, unele acþiuni
fiind cofinanþate din fonduri U.E.(respectiv
vaccinarea antirabicã la vulpe)
Þinând cont cã în difuzarea rabiei, un rol
activ îl au, pe lângã carnivorele domestice
(câinele ºi pisica) ºi carnivorele sãlbatice, în
mod cu totul special vulpea, care reprezintã
un rezervor important al virusului rabic,
anual sunt efectuate campanii de vaccinare
antirabicã la animalele domestice receptive,
iar în ultimii ani se practicã vaccinarea ºi la
carnivorele sãlbatice având în vedere
expertiza anilor precedenþi care comfirmã cã
Rabia poate fi redusã ca incidenþã la
populaþia de animale salbatice numai prin
vaccinarea oralã a vulpilor.
În urma inventarierii efectivelor de
animale sãlbatice care vieþuiesc pe teritoriul

a 46 fonduri de vânãtoare înregistrate în
judeþul Sibiu, din care 6 sunt administrate
de Direcþia Silvicã, 12 de A.J.V.P.S. ºi 28
fonduri private, cu o suprafaþã totalã de
5.217 km2, s-au estimat cca. 1.810 vulpi,
550 pisici sãlbatice, 120 râºi, 270 lupi ºi 390
urºi, animale receptive ºi totodatã vectori ai
virusului prin muºcarea altor animale sau
oameni, în situaþia când sunt bolnave de rabie.
Pentru protecþia acestor specii de animale
ºi în mod prioritar a vulpilor, în cursul acestui
an sunt programate acþiuni stabilite în programul de prevenire ºi combatere a Rabiei
în judeþul nostru, acþiuni coordonate de
personalul de specialitate din cadrul
D.S.V.S.A Sibiu în colaborare cu A.J.V.P.S.
Direcþia Silvicã Judeþeanã, responsabilii
Fondurilor de vânãtoare private, Direcþia de
Sãnãtate Publicã ºi proprietarii de animale,
acþiuni care sunt direcþionate prioritar, pe:
- identificarea fondurilor de vânãtoare,
stabilirea ºi transmiterea la A.N.S.V.S.A a
coordonatelor la fiecare fond de vânãtoare,
întocmirea hãrþilor cu locurile de administrare
a momelelor vaccinale;
- catagrafia populaþiei de carnasiere
receptive (în special a efectivului de vulpi)
din mediul silvatic;
- administrarea aerianã de momeli vaccinale în fondurile de vânãtoare ºi manual, în
douã etape, în funcþie de ciclul de reproducþie ºi a fazelor de migrare a vulpilor;
- identificarea ºi confirmarea cazurilor de
rabie prin teste de laborator ºi depistarea
originii bolii;
- respectarea legislaþiei în vigoare precum
ºi a regulilor de recoltare, ambalare ºi transport
al probelor pentru diagnosticul rabiei;
- distribuie prin autoritãþiile locale a unor
seturi cu afiºe de atenþionare ºi informare a
populaþiei judeþului nostrum, pentru a se
cunoaºte programul ºi zona de vacinare,
precum ºi responsabilitãþiile ce îi revin în
prevenirea ºi combaterea Rabiei.
A doua etapã din acest an de administrare aerianã a momelilor cu vaccin în judeþul
Sibiu, acþiune organizatã de A.N.S.V.S.A
este programatã pentru ultima decadã a
lunii octombrie prin distribuirea, a 25 de
momeli vaccinale/km², din avion, respectân-

o) Contract de debransare energie
termicã sau gaze naturale în cazul în care
se solicitã ajutor pentru încãlzirea locuinþei
cu energie electricã;
p) orice alte documente solicitate, dupã
caz.

du-se regimul meteorologic, densitatea de
distribuire ºi rutele de zbor stabilite de cãtre
specialiºti, acþiune prin care se asigurã:
- ^mprãºtierea uniformã a momelilor
vaccinale,
- administrarea acestora în zone de teren
inaccesibile omului,
- eficienþã semnificativã comparativ cu
distribuþia manualã,
- posibilã eficienþã pentru toate animalelor
sãlbatice receptive.
Administrarea manualã a momelilor vaccinale se realizeazã de cãtre reprezentanþii
fondurilor de vânãtoare împreunã cu personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A.
Sibiu, prin amplasarea, în perioada 23 – 28
octombrie, de momeli vaccinale în zonele
rabigene, la vizuinã, sau alte locaºuri populate
cu animale receptive, în jurul localitãþilor, a
râurilor Olt, Târnava, Valea Hârtibaciului,
Cibin, a lacurilor ºi a barajelor, fiind evitate
distribuirea vaccinului pe teritorii locuite, în
apã, pe drumuri publice sau în apropierea
spaþiilor locuite din cadrul zonelor vizate.
Tot în aceastã perioadã, D.S.V.S.A. Sibiu
distribuie prin autoritãþiile locale afiºe de
atenþionare ºi informare pentru ca populaþia
judeþului nostru sã cunoascã programul ºi
zona de vacinare, ºi responsabilitãþiile ce îi
revin în prevenirea ºi combaterea Rabiei.
În acest context, populaþia trebuie sã
cunoascã urmãtoarele:
- dacã se gãsesc momele într-o zonã în
care sunt copii sau animale de companie,
se protejeazã mâinile cu mãnuºi de unicã
folosinþã ºi cu ajutorul unei pungi de plastic
se iau momele ºi se plaseazã într-o zonã
împãduritã;
- dacã se gãsesc momele al cãrei înveliº
este desfãcut, spart sau distrus, cu mâinile
protejate de mãnuºi se pun momelele întro pungã de plastic ºi se anunþã medicul
veterinar din cea mai apropiatã localitate
pentru a gestiona în continuare;
- recomandãm solicitarea medicului
veterinar pentru a vã informa sau pentru a
se acþiona corect în cazul unor neclaritãþi
sau situaþii deosebite.
În fondurile de vânãtoare în care s-a
efectuat imunizarea vulpilor, dupã minimum

45 de zile de la distribuirea momelelor cu
vacin antirabic, se vor efectua vânãtori de
control, acþiune organizatã de Direcþia
Silvicã Sibiu, A.J.P.V.S. Sibiu ºi responsabilii
fondurilor de vânãtoare private, în
conformitate cu prevederile H. G. nr. 55 din
16 ianuarie 2008 pentru aprobarea
Programului
strategic
privind
supravegherea, controlul ºi eradicarea
turbãrii la vulpe în România, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi a cotelor,
aprobate anual de autoritatea competentã,
privind recolta pentru speciile de mamifere,
altele decât cerb comun, cerb lopãtar,
cãprior, caprã neagrã ºi muflon, ºi de pãsãri
admise la vânãtoare.
Vulpile împuºcate vor fi transportate la
laboratorul de diagnostic din cadrul
D.S.V.S.A. Sibiu, unde vor fi examinate
pentru diagnosticul Rabiei, urmând ca,
probele cu rezultate negative sã fie
transmise la I.D.S.A, Bucureºti, unde se vor
efectua examenele de specialitate pentru
evaluarea eficienþei vaccinãri antirabice la
vulpi (prezenþa Markerului existent in
vaccin) în probele recoltate.
D.S.V.S.A. Sibiu v-a achita 50 de lei/
probã, care reprezintã contravaloarea
fiecãrei vulpe vânatã ºi afluitã la laboratorul
din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu.
Personalul care manipuleazã probele
recoltate, va purta echipament individual de
protecþie, la care se adaugã mascã de unicã
folosinþã, ochelari de protecþie, mãnuºi
chirurgicale etc.

Cuantum
lunar ajutor
energie electricã

Cuantum lunar ajutor
lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri

lei
240
216
192
168
144
120
96
72
48

lei
54
48
44
39
34
30
26
20
16

Transportul probelor se efectueazã în
containere, etichetate cu menþiunea
„PROBE BIOLOGICE CU RISC MARE DE
CONTAMINARE – ATENÞIE RABIE”.
Probele vor fi însoþite de o Notã de
Însoþire, pe care trebuie menþionat:
- fondul de vânãtoare;
- data recoltãrii;
- data vaccinãrii;
- vaccinul utilizat.
Prin acþiuni de vaccinare anualã, sau de
necesitate, a animalelor sãlbatice (vaccinare
aierianã ºi manualã a vulpilor efectuatã în
anii 2009, 2011, 2012 ºi 2013), precum ºi
ca rezultat a acþiuniilor întreprinse de
personalul sanitar veterinar, personalul de
specialitate din cadrul Direcþiei Silvice, din
cadrul A.J.V.P.S ºi a proprietariilor de
carnasiere, prin supravegherea clinicã a
animalelor receptive, prin limitarea circulaþiei
necontrolate a animalelor, incidenþa cazurilor,
de Rabie, în judeþul Sibiu a avut o scãdere
semnificativã, respectiv de la 78 de vulpi
diagnosticate în anul 2008 la 16 vulpi în
2012, la 6 vulpi în anul 2013 ºi la 2 vulpi în
acest an. Considerãm cã eficienþa acþiunilor
de administrare a momelilor cu vaccin în zona
silvaticã, precum ºi organizarea campaniei de
vânãtoare a vulpilor planificate pentru
examene de laborator, este condiþionatã de
profesionalismul ºi responsabilitatea
autoritãþiile judeþene (serviciile veterinare,
Direcþia Silvicã, A.J.V.P.S. Sibiu ºi responsabilii
fondurilor de vânãtoare private) implicate în
derularea acestui program.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare
D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

A trecut la cele veºnice…
În data de 21 octombrie 2014, s-a stins din viaþã cel mai în vârstã cetãþean
al comunei Racoviþa, Vasile Ionaºcu (99 de ani, din Sebeºu de Sus). Nãscut
la 29 mai 1915, Vasile Ionaºcu a fost un exemplu demn de urmat pentru orice
cetãþean. A fost unul dintre locuitorii din Sebeºu de Sus ce a luptat în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, pe mai multe fronturi din þarã ºi din afara graniþelor
þãrii.
Primãria ºi Consiliul Local al comunei Racoviþa este alãturi de consilierul
local Ioan Stoia, la durerea pricinuitã de decesul bunicului sãu.
Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace. Sincere condoleanþe familiei
îndoliate.

rosu galben albastru negru

a) Copie act de identitate pentru
titular ºi pentru toþi membrii familiei peste
14 ani;
b) Copie certificate de naºtere ale
copiilor pânã în 14 ani;
c) Copie certificat de cãsãtorie;
d) Hotãrâre de divorþ/act notarial dacã este cazul.
e) Declaraþie pe propria rãspundere
cã persoanele sunt despãrþite în fapt ºi
data la care partenerul a pãrãsit imobilul
- dacã este cazul.
f)Certificat de deces - dacã este cazul.
g) Copie hotãrâre judecãtoreascã
definitivã de încredinþare a copilului sau de
încuviinþare a adopþiei/hotãrârea comisiei
pentru protecþia copilului privind mãsura
plasamentului/decizia directorului general al
direcþiei generale de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului sau hotãrârea judecãtoreascã privind mãsura plasamentului în
regim de urgenþã/hotãrârea judecãtorescã
de instituire a tutelei/curatelei sau, dupã
caz, dispoziþia autoritãþii tutelare, potrivit legii
– dacã este cazul.
h) Dupã caz, alte acte doveditoare
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã
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

Informare importantã de la E.ON România
Neglijenþa în utilizarea gazelor naturale sa soldat cu ºase decese în ultimii doi ani.
Mare atenþie la modul în care aprindeþi
arzãtoarele maºinilor de gãtit ºi ale sobelor!
Nu montaþi racorduri ilegale la instalaþiile
interioare!
Apelaþi la specialiºti în cazurile în care sunt
necesare modificãri la instalaþii!
Respectaþi prevederile legale privind
verificãrile ºi reviziile periodice!
Manevrarea incorectã a aparatelor
alimentate cu gaze naturale, precum ºi
utilizarea unor instalaþii sau aparate defecte
sau deteriorate au cauzat 50 de explozii, în
ultimii doi ani, în cele 20 de judeþe în care

E.ON Gaz Distribuþie este activã. În urma
acestora, 6 persoane ºi-au pierdut viaþa ºi
alte 30 au fost rãnite. Dintre acestea, 5
explozii s-au înregistrat în judeþul Sibiu.
Respectarea instrucþiunilor de utilizare a
gazelor naturale, precum ºi apelarea la
specialiºti în cazul modificãrilor la instalaþiile
interioare de utilizare a gazelor naturale sunt
condiþii absolut necesare pentru a elimina
posibilitatea de producere a unor
evenimente grave. Cei care recurg la
improvizaþii trebuie sã înþeleagã cã-ºi riscã
nu doar propria viaþã, ci ºi pe cea a
membrilor familiei ºi a vecinilor!
“Dat fiind riscul major de producere a

unor explozii sau incendii din cauza
manevrãrii necorespunzãtoare a aparatelor
alimentate cu gaze naturale, în special maºini
de gãtit de tip aragaz sau sobe,
consumatorii trebuie sã fie atenþi la modul
de aprindere a arzãtoarelor, astfel încât sã
nu genereze acumulãri de gaze. Dacã
manevrarea acestora se face în mod corect
ºi cu atenþie, nu se întâmplã astfel de
accidente“, a declarat Teona Oltean,
Director General Adjunct E.ON Gaz
Distribuþie.
Totodatã, este important de reþinut faptul
cã instalaþiile interioare de utilizare a gazelor
naturale se pot degrada în timp, rezultând

Ghid pentru ALEGERILE PREZIDENÞIALE 2014
Nu vor mai exista secþii speciale de vot
pentru românii care nu se aflã în localitatea de
domiciliu în ziua scrutinului.
Alegãtorii vor putea vota la urna specialã
doar în þarã, nu ºi în strãinãtate.
Românii din strãinãtate vor avea la
dispoziþie mai puþin de 300 de secþii de vot.
Cum se voteaza în þarã?
Cetãþenii români cu domiciliul în România,
care se aflã în þarã în ziua alegerilor, îºi vor
putea exercita dreptul de vot în baza oricãruia
dintre urmãtoarele documente:
- cartea/buletinul de identitate;
- cartea electronicã de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- paºaportul (diplomatic, diplomatic
electronic, de serviciu sau de serviciu
electronic);
- carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor
din ºcolile militare).
Cum se voteazã în strãinãtate?
În cazul cetãþenilor români cu domiciliul în
România care în ziua votului se aflã în strãinãtate, aceºtia îºi vor putea exercita dreptul
de vot la oricare dintre secþiile de votare din
þara în care se aflã.

Pentru a-ºi exercita acest drept, ei au
nevoie de:
- paºaport (fie diplomatic, diplomatic
electronic, de serviciu, de serviciu electronic,
simplu, simplu electronic, simplu temporar);
- titlu de cãlãtorie;
- carte de identitate sau carte de identitate
electronicã (dacã se aflã într-o þarã care le-a
permis accesul pe aceastã bazã).
De asemenea, cetãþenii români cu domiciliul
în strãinãtate care se aflã în strãinãtate sau în
Romãnia în ziua alegerilor îºi vor putea exercita
dreptul de vot în baza urmãtoarelor acte:
- paºaportul simplu cu menþionarea þãrii de
domiciliu;
- paºaportul simplu temporar cu menþionarea
þãrii de domiciliu;
- paºaportul simplu electronic cu
menþionarea þãrii de domiciliu.
Toþi aceºtia vor putea vota la una dintre
secþiile din þarã sau din strãinãtate.
Urna specialã de vot

utiliza urne speciale.
Deplasarea urnei speciale se va face de o
echipã, formatã din cel puþin doi membri ai
biroului electoral al secþiei de votare, însoþitã
de paza asiguratã de reprezentanþii MAI.
Spre deosebire de alegerile prezidenþiale din
anul 2009, în 2014 nu se vor mai organiza
secþii speciale de vot, dupã ce Guvernul
României a adoptat o ordonanþã de urgenþã,
în luna iunie, prin care un cetãþean cu drept
de vot poate vota la orice secþie la prezidenþiale ºi nu va mai fi nevoit sa se prezinte
la o secþie specialã, daca nu se aflã în
localitatea de domiciliu. Aceasta OUG prevede
desfiinþarea secþiilor de votare speciale, astfel
încât dreptul de vot sa poatã fi exercitat la
orice secþie de votare, în cazul alegãtorilor care
în ziua scrutinului se aflã în altã comunã, în alt
oraº sau municipiu decât cel de domiciliu.
Aceºtia trebuie însã sã declare în scris, pe
propria rãspundere, ca nu au mai votat ºi nu
vor mai vota la acel tur de scrutin.
Câþi alegãtori sunt înscriºi pe liste?
Urna specialã de vot se utilizeazã doar la
Conform datelor transmise de Autoritatea
secþiile de votare din þarã, în timp ce secþiile Electorala Permanenta (AEP), la jumãtatea
de votare din strãinãtate nu vor avea sau lunii septembrie 2014, numãrul alegãtorilor cu

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!

A.S. INTER RACOVIÞA – continuã seria rezultatelor bune
Echipa de fotbal- seniori din comuna Racoviþa (A.S. INTER RACOVIÞA) a continuat ºi în ultima lunã evoluþia bunã în
Liga a IV-a. Astfel, au fost obþinute urmãtoarele rezultate:
- Etapa 5, 27 septembrie,
ASA Sibiu – A.S. INTER RACOVIÞA
1 – 3;
- Etapa 6, 5 octombrie,
A.S. INTER RACOVIÞA – CS Viitorul Sibiu
2 - 1;
- Etapa 7, 11 octombrie,
Sparta Mediaº – A.S. INTER RACOVIÞA
6 - 2;
- Etapa 8, 19 octombrie, ora 11,
A.S.INTER RACOVIÞA - AS Due FEFE Seica Mare
6 – 1.
În urma tuturor acestor partide, fotbaliºtii din Racoviþa se situeazã pe locul 5 al clasamentului, cu 15 puncte acumulate.
În aceleaºi etape, echipa de juniori A.S.INTER Racoviþa, a obþinut urmãtoarele rezultate:
- Etapa 5, 27 septembrie,
ASA Sibiu – A.S. INTER RACOVIÞA
2 – 1;
- Etapa 6, 5 octombrie,
A.S. INTER RACOVIÞA – CS Viitorul Sibiu
0 - 6;
- Etapa 7, 11 octombrie,
Sparta Mediaº – A.S. INTER RACOVIÞA
3 - 0;
- Etapa 8, 19 octombrie, ora 11,
A.S.INTER RACOVIÞA - AS Due FEFE Seica Mare
6 - 1.
Juniorii echipei din Racoviþa.se aflã, în prezent, pe locul 14 al clasamentului, cu 6 puncte.
Urmãtoarele etape sunt programate partidele:
- Etapa 9, 25 octombrie, ora 11,
CS Agnita – A.S. INTER RACOVIÞA;
- Etapa 10, 2 noiembrie, ora 11,
A.S. INTER RACOVIÞA - F.C. Interstar;
- Etapa 11, 8 noiembrie, ora 10,
Continental Sibiu – A.S. INTER RACOVIÞA (se joacã pe OBOR);
- Etapa 12, 15 noiembrie, ora 11,
A.S. INTER RACOVIÞA - LSS Voinþa Sibiu;
- Etapa 13, 22 noiembrie , ora 11,
Pãltiniº Rãºinari – A.S. INTER RACOVIÞA;
- Etapa 14, 29 noiembrie, ora 11,
A.S. INTER RACOVIÞA - Mãgura Cisnãdie.
Reamintim cã meciurile echipei de juniori se vor desfãºura în aceeaºi zi cu meciurile echipei mari, în deschidere (cu douã
ore mai devreme).
La fel ca ºi în sezonul competiþional trecut, meciurile de acasã ale echipei A.S. INTER RACOVIÞA se vor desfãºura pe
stadionul din Mârºa.

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
Elena- Delia Stancu
îmbinãri slãbite, robineþi care nu mai prezintã
o etanºeitate completã, fisuri etc. - iar
acestea pot duce la acumulãri de gaze.
De aceea, este absolut necesarã
efectuarea verificãrilor ºi reviziilor periodice
la instalaþiile de gaz. Potrivit prevederilor
legale, verificarea se efectueazã obligatoriu
o datã la doi ani, iar revizia o datã la zece
ani de cãtre firme spe-cializate în domeniu,
responsabilitatea pentru efectuarea
acestora revenind consumatorilor.
Identificarea societãþilor/persoanelor
autorizate sã efectueze verificãri ºi re-vizii
periodice la instalaþiile de utilizare a
gazelor naturale se poate face de cãtre
consumator prin consultarea Centrelor de
Relaþii Clienþi ale furnizoru-lui de gaze
naturale sau prin accesarea website-ului

Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
domeniul Energiei (www.anre.ro).
Informaþii privind societãþile autorizate
sã efectueze verificãri periodice ale
centralelor termice ºi ale altor aparate
alimentate cu gaze naturale se pot obþine
accesând website-ul Inspecþiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipienþilor
sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat
(www.iscir.ro).
Dacã simþiþi miros de gaz într-un imobil
sau pe stradã, apelaþi de urgenþã
dispeceratul E.ON Gaz Distribuþie la
numerele de telefon 0265 200 928 sau
0800 800 928.
Departament Comunicare
Corporatistã
E.ON România

domiciliul în România, înscriºi în Registrul
Electoral, este de 18.313.698, numãr comparabil cu cel înregistrat la alegerile
prezidenþiale din anul 2009, când au fost în jur
de 18,3 milioane de alegãtori înscriºi pe liste.
AEP a mai informat cã în numãrul alegãtorilor
înscriºi în Registrul Electoral sunt incluºi
cetãþenii români cu drept de vot ce vor împlini
18 ani pânã la data de 2 noiembrie incusiv,
adicã 18.321.512 de alegãtori.
Care sunt candidaþii?
Prin tragere la sorþi, Biroul Electoral Central
a stabilit ordinea în care candidaþii vor fi înscriºi
pe buletinul de vot:
1. Kelemen Hunor (Uniunea Democratã a
Maghiarilor din România)
2. Klaus Werner Iohannis (Alianþa CreºtinLiberalã PNL-PDL)
3. Cristian Dan Diaconescu (Partidul
Poporului-Dan Diaconescu)
4. Victor Viorel Ponta (Alianþa Electoralã
PSD-UNPR-PC)
5. William Brânzã (Partidul Ecologist
Român)
6. Elena Gabriela Udrea (Partidul Miºcarea
Popularã)
7. Mirel Mircea Amariþei (Partidul Prodemo)

8. Teodor-Viorel Meleºcanu (candidat
independent)
9. Gheorghe Funar (candidat independent)
10. Zsolt Szilagyi (Partidului Popular
Maghiar din Transilvania)
11. Monica Luisa Macovei (candidat
independent)
12. Constantin Rotaru (Partidul Alternativa
Socialistã)
13. Cãlin Popescu Tãriceanu (candidat
independent)
14. Corneliu Vadim Tudor (Partidul România
Mare)
Votarea va începe duminicã, 2 noiembrie,
la ora 7, ºi se va încheia seara, la ora 21.
Campania electoralã a început vineri, 3
octombrie, la ora 00:00, urmând sã se încheie
cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor
din România, adicã pe 1 noiembrie la ora 7
dimineaþa.
În ce priveºte votul din afara graniþelor,
acesta va începe sâmbãtã, 1 noiembrie, la ora
19, ora României, când se vor deschide urnele
în Noua Zeelandã, ºi se va încheia luni, 3
noiembrie, ora 5, ora României, când se vor
închide urnele pe coasta de vest a Americii
de Nord.

Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, Tel: 0269522101, e-mail: tara_oltului@yahoo.com
Apel de selec\ie M{SURA 41
Data public[rii anun\ului: 21.10.2014
Num[r de referin\[ al sesiunii cererii de proiecte: M41-04/14 – 03.11.2014
GAL |ara Oltului(GAL TO), v[ anun\[ lansarea celui de al patrulea apel de selec\ie aferent
anului 2014, pentru urm[toarea m[sur[:
M[sura : 112 Instalarea tinerilor fermieri - Alocarea indicativa sesiune (euro) : 80.000;
Suma maxim[ nerambursabil[ care poate fi acordat[ pentru finan\area proiect ^n aceast[
sesiune, aprobat[ de Consiliul Director al GAL, conf. adresei AM-PNDR DGDR, nr. 93340/
19.08.2013:
M[sura 112 - 40.000,00 euro;
Se men
men\\ in toate condi
condi\\ iile, prevederile ` i informa
informa\\ iile care au ff[[ cut obiectul
12 inclusiv punctajele pentru criteriile
ultimului apel de selec
selec\\ ie pe m
m[[ sura 1112
de selec
selec\\ ie ` i alocarea financiar
financiar[[ fiind astfel respectat principiul transparen
transparen\\ ei.
Beneficiarii eligibili `i intensitatea finan\[rii sunt prezentate ^n Ghidul Solicitantului pentru
M[sura 112 ^n vigoare pe site-ul apdrp.ro la data lans[rii Apelului de Selec\ie.
Proiectele finan\ate se vor implementa ^n teritoriul Grupul de Ac\iune Local[ |ara Oltului
`i vor fi dezvoltate ^n concordan\[ cu direc\iile de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului,
a`a cum sunt ele reflectate ^n Planul de Dezvoltare Local[ disponibil pe site-ul www.taraoltului.ro
Teritoriul GAL TO: din teritoriul Gal To fac parte 10 comune `i un ora`
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, Ora`ul T[lmaciu.
DOCUMENTELE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURILOR
Proiectele se vor ^ntocmii conform specifica\iilor Ghidului solicitantului aferent fiec[rei m[suri
^n vigoarea la data lans[rii apelului de selec\ie.
Documentele necesare sunt disponibile ^n format electronic pe site-ul www.apdrp.ro.
CONFORMITATE ~I ELIGIBILITATE Solicitantul finantarii trebuie sa indeplineasca cerintele
de conformitate `i eligibilitate men\ionate ^n cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiec[rei m[suri.
V[ rug[m s[ consulta\i Ghidul solicitantului aferent m[surii ^n care se ^ncadreaz[ proiectul
propus (www.apdrp.ro si www.madr.ro).
DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectelor pot fi depuse pentru: M[sura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.
@n fiecare zi lucr[toare, ^n perioda 21.10.2014 – 03.11.2014 ^ntre orele 9:00 – 14:00 la
Secretariatul Grupului de Ac\iune Local[ |ara Oltului, din Com.Porumbacu de Jos, Str.Principal[
Nr.235, Jud.Sibiu . Varianta detaliat[ a APELULUI DE SELEC|IE PROIECTE LEADER, M{SURA
4.1, este disponibil[ pe site-ul (www.taraoltului.ro). La sediul GAL |ara Oltului sunt disponibile
informa\ii detaliate aferente M[surii 112 varianta elecronic[ suport CD/DVD sau pe suport format
tip[rit.
Datele de contact ale GAL |ara Oltului, unde solicitan
solicitan\\ii pot ob
ob\\ine informa
informa\\ ii detaliate:
@n zilele lucr[toare, numai ^ntre orele 9-14: Adresa: Porumbacu de Jos, nr 253 (la sediul
primariei), 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

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

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,
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Primire cu cãlãraºi pentru delegaþia
bretonã în Þara Oltului

În cadrul programului pregãtit
cu prilejul vizitei delegaþiei din
Franþa a fost programatã ºi “Seara
româno- bretonã”, de la Cãminul
Cultural din Sebeºu de Sus,
acþiune organizatã de membrii ºi
responsabilii Ansamblului Folcloric
“Valea Moaºei”, împreunã cu mai
mulþi colaboratori. (O parte a
grupãrii folclorice din Sebeºu de
Sus a participat, în urmã cu doar
câteva sãptãmâni, la “Sãrbãtoarea Cartofului”, un festival

naþional organizat în localitatea
bretonã Ploeuc Sur Lie.)
Pentru prietenii din Bretania
dar ºi pentru însoþitorii lor români,
acþiunea de la Sebeºu de Sus a
fost o mare surprizã, ce a marcat
într-un mod cât se poate de plãcut
scurtul lor sejur în þara noastrã.
La intrarea în sat, autocarul
francezilor ºi celelalte autovehicule
însoþitoare au fost întâmpinate de
doi frumoºi tineri localnici cãlare
pe cai împodobiþi, ce purtau în

mâini drapelele Franþei ºi
României, iar drumul pânã în
centrul localitãþii, în preajma
Bisericii Ortodoxe, a fost efectuat
cu aceºti deschizãtori. Aici,
oaspeþii au avut partea de a doua
mare surprizã, toþi membrii
Ansamblului Folcloric “Valea
Moaºei” (îmbrãcaþ în costumele
populare), alãturi de primarul
comunei Racoviþa, Simion Olariu,
urându-le un cãlduros bun venit
în frumosul sat de la poalele
Muntelui Suru. Restul drumului
pânã la Cãminul Cultural a fost
parcurs pe jos, alaiul fiind deschis
de cei doi cãlãraºi ºi tinerii
dansatori din ansamblu, ce au
interpretat diverse strigãturi
tradiþionale, înveselind atmosfera.
În faþa Cãminului Cultural,
oaspeþii au fost primiþi de
responsabilul ansamblului folcloric,
Neluþu Stoia, ce a adresat un
scurt cuvânt de salut ºi ºi-a
manifestat bucuria de a avea
alãturi asemenea musafiri. Alþi

tineri frumoºi i-au servit pe cei
prezenþi cu colac tradiþional ºi
sare, precum ºi cu pãhãrele cu
þuicã.
“Seara româno- bretonã” a fost
deschisã de o scurtã festivitate, în
cadrul cãreia au vorbit celor
prezenþi reprezentantul gazdelor,
Neluþu Stoia, ce a urat tuturor
distracþie frumoasã, primarul Simion
Olariu, care a avut o scurtã
prezentare a localitãþii ºi a
activitãþilor comune derulate cu
partenerii francezi, precum ºi
Thibaut Guignard, primarul comunei Ploeuc sur Lie, responsabil
LEADER, ce a mulþumit gazdelor
pentru impresionanta primire ce lea fost pregãtitã. De asemenea,
Francoise Guillou-Corrouge,
viceprimar al comunei Quintin, a
prezentat participanþilor Ghidul
turistico- culinar “Cartoful,
ambasadorul teritoriului nostru”,
editat în cadrul proiectului comun,
iar Iuliana Turi, preºedintele
Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã
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În satele româneºti unde se mai pãstreazã, fie ºi câte puþin, din
obiceiurile ºi tradiþiile strãmoºeºti, se obiºnuieºte ca marile
personalitãþi sau oamenii importanþi ce sunt oaspeþii comunitãþii,
indiferent de motiv, sã fie întâmpinaþi într-un mod cu totul deosebit,
cu cãlãraºi (tineri cãlare pe cai frumos împodobiþi) ºi oameni
îmbrãcaþi în frumoase costume populare iar urarea de “bun venit!”
sã fie însoþitã de invitaþia de a gusta din colacul tradiþional cu sare
ºi de a bea un pãhãrel cu þuicã. De asemenea “tratament” au avut
parte sâmbãtã, 4 octombrie, ºi francezii din delegaþia bretonã
(primari, aleºi locali- consilieri sau responsabili comunitari,
agricultori, reprezentanþi ai organizatorilor unor importante
evenimente locale sau regionale, precum ºi Ansamblu folcloric
tradiþional breton din localitatea Plaintel), ce s-au aflat în vizitã în
Þara Oltului (teritoriul din partea de sud a judeþului Sibiu ºi nordul
judeþului Vîlcea, ce se întinde de la Arpaºu de Jos pânã la
Boiºoara), graþie proiectului de parteneriat LEADER “Cartoful,
ambasadorul teritoriului nostru”, derulat împreunã cu Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã “Þara Oltului”.

“Þara Oltului” a fãcut o scurtã
prezentare a echipei din România
ce a contribuit la derularea
activitãþilor din proiect.
Seara a continuat cu programele
pregãtite de cele douã ansambluri
folclorice, evoluþii rãsplãtite cu
aplauze cãlduroase, dar ºi cu mai
multe reprize de dans comun, în

cadrul cãrora românii ºi bretonii au
dansat împreunã, demonstrând cã
diferenþele dintre cele douã culturi
ºi stiluri nu sunt insurmontabile.
“Seara româno – bretonã” s-a
încheiat într-o atmosferã caldã,
deosebit de frumoasã, premisele
continuãrii ºi dezvoltãrii acestei
relaþii fiind uºor de identificat.

