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RAPORTUL PRIMARULUI
În conformitate cu prevederile art. 63
alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia public localã, republicatã,
primarul prezintã Consiliului Local, în
primul trimestru al anului, un raport annual
privind starea economicã, socialã ºi de
mediu a unitãþii administrativ - teritoriale.
Pe întreganul 2014 s-a urmãrit
realizarea indicatorilor stabiliþi astfel încât
la finele anului sã putem arãta realizãrile
primãriei ºi ale consiliului local în
procente cât mai ridicate.
Rolul administraþiilor locale va fi unul
tot mai important în ceea ce priveºte
atragerea de fonduri structural cât ºi în
dezvoltarea generalã a comunitãþilor iar
pe parcursul anului 2014 cât ºi pe viitor
ne-am strãduit ºi ne vom strãdui sã
atragem mai multe fonduri astfel încât
dezvoltarea comunei Racoviþa sã fie în
creºtere.
Un accent deosebit a fost pus pe
modul de a rezolva solicitãrile cetã\enilor
prin diminuarea duratei de eliberare a
unor documente cu eficien\ã `i rapiditate
precum `i în limita legii de a solutionãrii
problemelor fiecãrui cetã\ean.
Rolul de manager informa\ional al
administra\iilor locale, care este primarul,
va fi într-o continuã cre`tere pe de o parte,
alãturi de aparatul sãu de specialitate, pe
de altã parte, de consiliile locale care
reprezintã legislativul, împreunã va trebui
sã fim într-o permanent racordare la
informa\ia care pleacã atât de la Uniunea
Europeanã pâna la legisla\ia adoptatã de
guvern, principalii beneficiari ai acestor
prevederi fiind cetã\enii `i comuna.
1. Realizarea indicatorilor bugetului
local al comunei Racovi\a în anul 2014.
Veniturile consiliului local s-au încasat
în procent de 89,25 % în cre`tere fa\ã de
anul trecut cu 1,25% . Urmare a acestora
s-a realizat func\ionarea în bune condiþii
a activitã\ii administra\iei publice locale
`i a institu\iilor finan\ate din bugetul local.
Pentru încasarea diferen\ei de 10,75%

s-au depus eforturi mari astfel încât pâna
la sfâr`itul anul 2014 numãrul total
cumulate este:
- Titluri executorii – 1784
- Proprii – 50
- Soma\ii taxã salubrizare – 871.
Astfel la sfâr`itul anului s-au încasat:
- Sume total încasate -191831,32 lei
- Încasãri pe rãmã`i\e – 17715 lei.
În continuare doresc sã vã prezint
situa\ia economico-financiarã pe anul
2014 dupã cum urmeazã:
- Venituri totale – buget local 3.959.144,45 lei
- Cheltuieli totale – buget local 3.798.671,40 lei
- Excedent an 2014 - 1.088.756,61 lei.
Un rol important în anul 2014 l-au avut
achizi\iile publice care s-au ridicat la un
nivel superior în compara\ie cu anii trecu\i
datoritã eforturilor depuse `i a implicãrilor
profesionale pe acest plan.
Asfel conform planului de achiziþii
publice pe anul trecut s-au realizat
urmãtoarele proiecte:
- s-au efectuat lucrãri de amenajare,
nivelare `i terasament pentru terenul de
fotbal din comuna Racovi\a, urmând a se
semãna gazon precum `i alte lucrãri de
modernizare astfel încât echipa de fotbal
din comunã sã beneficieze de condi\ii
optime de folosire a terenului, proiect care
va continua `i în 2015.
- În localitatea Sebe`u de Sus s-a
amenajat un grup sanitar în incinta
Dispensarului, lucrãri în valoare de
15010,81 lei
- S-a realizat studiu de fezabilitate,
proiectul ethnic `i documenta\ia de
execu\ie pentru “Captare, tratare `i
înmagazinarea apei în localitatea Sebe`u
de Sus,, `i ”Re\ea de alimentare cu apã
în localitatea Sebe`u de Sus, comuna
Racovi\a, jude\ul Sibiu” servicii în
valoare de 102280,78 lei.
- S-a reu`it în asociere cu Consiliul
Jude\ean Sibiu reabilitarea în totalitate a

Cãminului Cultural Racovi\a, contract de
asociere în valoare de 125500 lei,
cofinan\are.
- În incinta Primãrie comunei Racovi\a
s-au realizat lucrãri de repara\ii curente
la o valoare de 6285,56 lei.
- În anul 2014 s-a început amenajamentul silvic al comunei Racovi\a
pentru suprafa\a de 1832,1 ha fond
forestier, la o valoare de 47994,58 lei
reprezentând 5,90 E/ha care a cuprins `i
amenajarea pã`unatului împãdurit de pe
Valea Moa`ei, în suprafa\ã de 186,4 ha.
- S-au fãcut lucrãri de repara\ii la
Cãminul Cultural Sebe`u de Sus,
comuna Racovi\a în valoare de 3500 lei
(scocuri, sobã bucãtãrie, vitrinã
frigorificã).
- De asemenea în 2014 s-au demarat
procedurile pentru întocmirea Planului
Urbanistic General `i Regulamentul
Local de Urbanism pentru comuna
Racovi\a, servicii în valoare de 67200 lei.
- S-a reu`it achizi\ia unui autoturism
Dacia Duster 4*4, la valoarea de achizi\ie
de 74861,43 lei.
- Tot acest an s-a finalizat Dotarea
Compartimentului Administrativ Gospodãresc cu achizi\ia unui Buldoexcavator,
proiect finan\at din fonduri europene,
valoarea achizi\iei fiind de 256851,29 lei
- Cea mai mare realizare a anului a fost
definitivarea procedurii pentru “Re\eaua
de alimentare cu apã a localitã\ii Sebe`u
de Sus, comuna Racovi\a, jude\ul Sibiu,
lucrare în valoare de 678825,6 lei
contractual fiind semnat în 16.01.2015
urmând ca în func\ie de condi\iile
atmosferice Primãria Racovi\a sã emitã
ordinul de începere a lucrãrilor.
Sperãm ca `i în acest an sã reu`im
sã ducem spre finalizare proiectele
propuse pentru 2015.
2. Asisten\a socialã
La acest capitol s-a reu`it acoperirea
sumelor necesare pentru plata asisten\ilor pentru persoane cu handicap

Anunþ important
Primãria Racoviþa invitã toþi proprietarii de imobile de pe teritoriul administrativ al comunei sã se prezinte
la sediul administraþiei locale pentru a completa declaraþia de impunere, în vederea stabilirii taxei de
salubritate aferente anului 2015. Neîndeplinirea acestei obligaþii legale atrage dupã sine plata acestei taxe
cãtre bugetul local al comunei stabilitã din oficiu, de responsabilii din cadrul Primãriei.

“Festivalul de Tradiþii ºi Obiceiuri de Crãciun”
a inaugurat Cãminul Cultural din Racoviþa
Duminicã, 21 decembrie 2014, gãzduit cea de-a IV-a ediþie a de Crãciun”. Ediþia din acest an a
Cãminul Cultural din Racoviþa a “Festivalului de Tradiþii ºi Obiceiuri frumoasei manifestãri a fost una cu
totul specialã, deoarece a constituit
momentul inaugural pentru “noul”
Cãmin Cultural Racoviþa, obiectiv ce
a fost supus recent unor ample lucrãri
de reabilitare ºi modernizare.
Câteva sute de localnici dar ºi mulþi
oameni din alte localitãþi mai apropiate
sau mai îndepãrtate, au rãspuns
invitaþiei organizatorilor (Primãria
comunei Racovi\a în colaborare cu
Ansamblul Folcloric „Dorule\” `i
~coala Gimnazialã Racoviþa) ºi au
venit la Cãminul Cultural pentru a
asista la momentele incluse în
program, umplând de-a binelea sala
de festivitãþi. Alegerea spectatorilor
pentru petrecerea serii de duminicã a
fost una deosebit de inspiratã,
programul oferit de ansamblurile ºi
soliºtii prezenþi fiind unul de o
diveritate ºi calitate deosebitã, demn
de un eveniment artistic de înaltã
þinutã.
(continuare în pagina 4)

pentru cei 11 de angaja\i si cei 16 care
beneficiazã de indemniza\ie de
între\inere.
Pentru a scoate în eviden\ã activitatea
serviciului de asisten\ã socialã în acest
an putem spune cã s-au întocmit mai
multe categorii de dosare dupã cum
urmeazã:
- se vor distribui produsele alimentare
de la UE pentru 448 de persoane
- media lunarã a dosarelor de ajutoare
sociale în platã - 16
- persoane cu handicap grav 27dosare
- subven\ii pentru lemne - 58 dosare
- subven\ii pentru încãlzirea cu gaze 14dosare
- aloca\ii de stat pentru copii - 33dosare
- aloca\ii complementare `i de
sus\inere - 65 dosare
- indemniza\ii pentru îngrijirea copilului
pânã la 2 ani -17 dosare
- s-au întocmit anchete sociale pentru
persoane cu handicap, burse, copii cu
handicap.
De asemenea au fost întocmite `i
urmãrite planuri de servicii pentru
persoanele defavorizate diverse situa\ii
solicitare AJPIS , DGASPC `i Institu\ia
Prefectului.
3. Protecþia mediului ºi pãdurile
comunale
Tot în acest capitol putem aminti faptul
cã în prezent colectarea gunoiului
menajer se realizeazã în cadrul
proiectului ECO Sibiu – în parteneriat cu
GOA Avrig unde suntem ac\ionari
Consiliul Local Racovi\a. Putem spune
cã întâmpinãm mari probleme din partea
cetã\enilor în ceea ce prive`te colectarea
sumelor reprezentând taxa specialã
pentru colectarea gunoiului menajer, dar
sperãm cã prin aplicarea HCL 49/2014
privind taxa specialã de salubrizare, prin
declara\ia de impunere pentru fiecare
dintre membrii unei familii aceste
discrepan\e se vor diminua.

Contractul de amenajament silvic
încheiat în luna decembrie sper cã o sã
aducã o contribu\ie semnificativã la
bugetul local precum `i la pãstrarea `i
conservarea valorilor naturale ale fondului
forestier.
Referitor la protec\ia mediului s-au
fãcut diverse lucrãri de curã\are `i
igienizare a celor douã localitã\i ale
comunei Racovi\a.
În anul 2014 s-au reciclat 42 tone de
de`euri de pe raza comunei Racovi\a, fapt
ce a dus la cre`terea veniturilor comunei.
Consiliul Jude\ean a reu`it
implementarea unui proiect pe Fonduri
Europene de care a beneficiat `i Comuna
Racovi\a prin furnizarea a 30 de
containere ecologice pentru colectarea
selectivã care vor fi amplasate în zone
bine stabilite prin proiect.
Vã mul\umesc `i vã doresc la început
de an multã sãnãtate dumneavoastrã cât
`i familiilor dumneavoastrã de asemenea
cetã\enilor pe care îi reprezentãm fiecare
în comunitatea de unde venim.
PRIMAR
OLARIU SIMION

Un buldoexcavator pentru comuna
Racoviþa
În ultimele zile ale anului 2014, la Racoviþa a sosit cea mai nouã achiziþie
pentru compartimentul administrativ gospodãresc al comunei, un buldoexcavator
nou- nouþ.
Utilajul a fost achiziþionat printr-un proiect depus de Primãria ºi Consiliul Local
Racoviþa în cadrul Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã, Mãsura 322
”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunãtãþirea serviciilor de bazã pentru
economia ºi populaþia ruralã ºi punerea în valoare a moºtenirii rurale”, prin Grupul
de Acþiune Localã ”Þara Oltului”. Sursa de finanþare pentru aceastã investiþie e
reprezentatã de fonduri ale Uniunii Europene ºi bugetul local al comunei Racoviþa.
Noul buldoexcavator al Primãriei Racoviþa va fi folosit pentru diverse lucrãri
edilitar - gospodãreºti, la obiective situate pe teritoriul administrativ al comunei.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, selectarea societãþii ce a
furnizat utilajul a fost fãcutã în urma parcurgerii procedurii de cerere de ofertã
prin SEAP.
Contractul de furnizare pentru buldoexcavator a fost semnat în data de 28
noiembrie 2014.
Pe lângã dotãrile standard, pentru buldoexcavator a fost achiziþionatã ºi o
lamã, ce poate fi montatã în partea din faþã a utilajului. Cu ajutorul acestei dotãri
suplimentare, utilajul va putea fi folosit pentru deszãpezire sau pentru alte
activitãþi specifice.

rosu galben albastru negru

privind starea economicã, socialã ºi de mediu a unitãþii administrativ – teritoriale în anul 2014

pag II

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei Racoviþa
Joi, 29 ianuarie, începând cu ora 16,30, la sediul Primãriei Racovi\a
se va desfãºura `edin\a ordinarã a Consiliului Local Racovi\a.
Ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind actualizare PAAR;
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea planului de actiuni `i lucrari
de interes local pe anul 2015;
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea aderãrii Comunei Racovi\a
la teritoriul Grup de Ac\iune Localã |ARA OLTULUI pentru
Programarea PNDR 2014 - 2020, axa Leader;

4. Proiect de hotãrâre privind desemnarea persoanelor care pot
înlocui reprezentantul Consiliului Local Racovi\a în Adunarea Generalã
a Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitarã “Asocia\ia de Apã” Sibiu;
5. Proiect de hotãrâre prin care se ia act de demisia doamnei Peciu
Florina Florianu `i vacantarea mandatului de consilier local;
6. Raportul primarului privind starea economica socialã `i de mediu
a unitã\ii administrativ – teritoriale pe anul 2014;
7. Raportul viceprimarului;
8. Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local pe

anul 2014;
9. Raport privind respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparen\a decizionalã în anul 2014;
10. Raport privind modul de solu\ionare a peti\iilor în anul 2014;
11. Raport privind activitatea asistenþilor personali desfãºuratã în
semestrul II al anului 2014;
12. Informare asupra modului de ducere la îndeplinire a hotãrârilor
adoptate de Consiliul Local în anul 2014.
13. Dezbaterea bugetului pe anul 2015 al Ocolului Silvic Avrig.

Ajutoare alimentare de la Uniunea Europeanã
Începând cu data de 26
ianuarie, la Racoviþa se deruleazã acþiunea de distribuire a
ajutoarelor alimentare asigurate
prin Programul Opera\ional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), derulat de
Ministerul Fondurilor Europene
(MFE).
Persoanele beneficiare sau
împuterniciþii acestora se pot

prezenta la depozitul de
alimente (clãdirea Primãriei –
parter, intrarea prin curte) cu
actul de identitate al titularului
(bulletin de identitate, carte de
identitate sau certificatul de
naºtere – pentru copiii minori) ºi
tichetul special, primit prin poºtã.
Fiecare persoanã va primi
câte douã pachete identice,
preambalate. În fiecare cutie se

gãsesc 3 kilograme de fãinã albã
de grâu, 3 kilograme de mãlai,
400 de grame de paste fãinoase
(o pungã), 2 litri de ulei, 2
kilograme de zahãr, 4 bucãþi
conserve de porc, 3 bucãþi
conserve de vitã ºi 5 bucãþi
conserve pate de ficat.
În acest sezon beneficiazã de
ajutoarele alimentare de la
Uniunea Europeanã cetãþenii

care se încadreazã într-una din
urmãtoarele categorii sociale:
pensionarii cu venituri lunare
sub 400 de lei, `omerii
indemniza\i cu sume de la pânã
la 400 de lei pe lunã `i `omerii
neindemniza\i, familiile beneficiare de aloca\ie pentru
sus\inerea familiei, persoanele
cu handicap grav `i accentuat,
neinstitu\ionaliza\i, adul\i `i

La Festivalul Cetelor de Feciori din Þara Fãgãraºului
paradã a portului tradiþional ºi
jocului popular. Apoi, la catedrala
din Fãgãraº, fiecare ceatã a
colindat dupã specificul localitãþii
pe care a reprezentat-o.
Slujba din aceastã zi de mare
sãrbãtoare a fost oficiatã de un
sobor de preoþi, în frunte cu ÎPS.
Laurenþiu Streza, Mitropolitul
Ardealului ºi Arhiepiscop al Sibiului.
Conducerea administrativã a
comunei Racoviþa a fost
reprezentatã la festivalul din
Fãgãraº de viceprimarul Claudiu
Trifu.

Feciorii din Racoviþa,
la festival în
ªinca Nouã
Duminicã, 28 decembrie
2014, la ªinca Nouã (judeþul
Braºov), s-a desfã`urat cea de
a IV-a edi\ie a Festivalului
Cetelor de Feciori “Sus în slava
cerului” din |ara Fãgãra`ului.
Pentru prima datã de la
înfiinþare, la festival a participat
ºi Ceata de feciori din Racoviþa,
invitatã la aceastã manifestare
de însuºi primarul comunei ªinca

Nouã, Dumitru Flucu`.
Ceata de feciori din Racoviþa,
însoþitã de turcã, a prezentat pe
scena festivalului colinde
specifice comunei noastre.
Scopul manifestãrii este de
conservare
a
valorilor
tradi\ionale autentice dar `i de
promovare `i schimb cultural
între cetele de feciori din
localitã\ile din zonã.
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Cetele de feciori din Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus au participat ºi
în acest an la tradiþionalul Festival
al Cetelor de Feciori din Þara
Fãgãraºului, desfãºurat în zina
de 7 ianuarie, de Sfântul Ioan, la
Fãgãraº.
La frumosul festival, ajuns anul
acesta la cea de-a VIII-a ediþie,
au participat 39 de cete de feciori
din localitãþi ale |ãrii Fãgãra`ului,
judeþele Braºov ºi Sibiu.
Cetele au defilat prin centrul
muncicipiului Fãgãraº, în zona
Casei de Culturã, într-o frumoasã

copii, veteranii, vãduvele `i
prizonierii de rãzboi, fo`tii
de\inu\i politic, persoanele
deportate în strãinãtate în
perioada regimului communist,
revolu\ionarii din Decembrie
1989 `i urma`ii eroilor martiri ai
Revolu\iei.
La Racoviþa, beneficiazã de
aceste ajutoare alimentare 341
de persoane.

Atenþie la rabie
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.
Rabia se transmite la om prin contactul cu saliva infectatã a
animalului, în urma muºcãturilor sau zgârieturilor. Cea mai importantã
cale de transmitere a rabiei la om este cea directã, prin muºcãtura
animalelor receptive ºi în special a câinelui.
Din datele statistice rezultã cã aproximativ 55.000 de oameni mor
anual, mai ales în Asia ºi Africa (în medie o persoanã la fiecare 10
minute, în zone geografice izolate ºi paupere), deºi boala poate fi
prevenitã prin vaccinare. Aproape jumãtate din cei muºcaþi de animale
suspecte de a fi infectate cu rabie, sunt copii cu vârsta sub 15 ani.
În judeþul Sibiu, anual sunt consultaþi circa 500 - 600 pacienþi, care
au fost în majoritate muºcaþi de câini, iar un procent de 4 – 5 % de
pisici sau alte animale.
Din motive de ordin social ºi economic, Rabia, este în atenþia
serviciilor veterinare din România ºi din Uniunea Europeanã, fiind
întocmite în acest sens programe naþionale ºi judeþene de
supravegherea bolii prin examane de laborator efectuate din probele
recoltate de la animale moarte sau suspecte de boalã, prin mãsuri de
profilaxie generalã ºi prin vaccinarea preventivã a animalelor receptive,
Acþiunea de vaccinare antirabicã a câinilor, operaþiune obligatorie
pentru toþi proprietarii de câini, se efectueazã în perioada noiembrie
2014 – februarie 2015, numai dupã identificarea acestora.
Pentru ca aceastã importantã acþiune sã se desfãºoare în
comformitate cu legislaþia specificã în vigoare, atenþionãm populaþia
proprietarã sau iubitoare de câini, cã Legea 258 / 2013 ºi a Ordinului
Preºedintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014, obligã ca circulaþia câinilor
pe teritoriul României sã se efectueze numai dacã sunt identificaþi,
înregistraþi ºi însoþiþi de carnete de sãnãtate. Câinii se identificã exclusiv
prin implantarea unui microcip în termen de maxim 90 de zile de la
fãtare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit
sau scoaterea în spaþii publice a acestora, de cãtre medici veterinari
din unitãþile medicale veterinare de asistenþã înregistrate în Registrul

unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fãrã personalitate juridicã,
deþinut de cãtre Colegiul Medicilor Veterinari, precum ºi din Universitãþile
care deþin clinici veterinare universitare, înregistraþi ca identificatori ºi
operatori ai Registrul Evidenþei Câinilor cu Stãpân.
Termenele de identificare a câinilor cu stãpân sunt:
• câinii nou nãscuþi - în termen de maxim 90 de zile de la fãtare, dar
în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea
în spaþii publice a acestora;
• câinii adulþi– pânã la data de 1 ianuarie 2015 ºi în orice caz înainte
de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaþii publice a
acestora ºi cel mai târziu înaintea vaccinãrii contra rabiei;
• câinii proveniþi din adãposturile publice – în momentul adopþiei,
înainte de a pãrãsi adãpostul;
• câinii identificaþi înainte de data intrãrii în vigoare a prezentelor
acte normative cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO
11784 sau 11785, vor fi identificaþi, înregistraþi ºi se vor emite noi carnete
de sãnãtate conform normelor Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014;
• câinii identificaþi înainte de data intrãrii în vigoare a prezenþei norme cu
un microcip cu cod unic de identificare corespunzãtor standardelor ISO
11784 sau 11785, vor fi înregistraþi în baza de date ºi se vor emite carnete
de sãnãtate noi;.
• Câinii neidentificaþi ºi neînregistraþi aflaþi în spaþiile publice sunt consideraþi
câini fãrã stãpân ºi sunt trataþi conform prevederilor legislaþiei specifice în
vigoare.
Înregistrarea în R.E.C.S. a câinilor identificaþi se realizeazã odatã cu
microciparea ºi eliberarea carnetului de sãnãtate, în cazul prezentãrii
proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în maxim 5 zile de la
implantarea microcipului, în cazul deplasãrii medicului veterinar la sediul
proprietarului
Pentru fiecare câine identificat ºi înregistrat, se elibereazã un carnet de
sãnãtate cu serie ºi numãr unic în care sunt înregistrate ºi actualizate datele
privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea ºi sterilizarea.
Pentru câinii care pãrãsesc teritoriul României se elibereazã la solicitarea
proprietarului, suplimentar un paºaport.
În cazul pierderii, deteriorãrii carnetului, se elibereazã un alt carnet de
sãnãtate cu serie ºi numãr unic asigurând trasabilitatea cu originalul.
În contextul legislaþiei specifice în vigoare proprietarii de câini au

urmãtoarele obligaþii:
• sã identifice ºi sã înregistreze animalele în R.E.C.S. în termen de 90
zile de la fãtare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau
scoaterea în spaþii publice a acestora
• câinii cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrãrii în vigoare a
prezentelor norme, se vor identifica ºi înregistra în R.E.C.S. pânã la
1ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei
sau scoaterea în spaþii publice a acestora
• sã solicite identificatorului ºi operatorului R.E.C.S, identificarea electronicã
a câinelui cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea
acþiunilor sanitare veterinare obligatorii, înregistrarea în R.E.C.S, eliberarea
carnetului de sãnãtate ºi a paºaportului dupã caz
• notifica medicul veterinar de liberã practicã utilizator R.E.C.S, în termen
de 7 zile evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpãrare, pierdere,
dispariþie, furt, donaþie, moartea
• în cazul morþii animalului, va solicita medicului veterinar utilizator R.E.C.S,
scoaterea din evidenþã ºi consemnarea morþii în carnetul de sãnãtate.
• în cazul vânzãrii sau donãrii câinelui, atât vechiul cât ºi noul deþinãtor
al câinelui, vor solicita utilizatorilor R.E.C.S. sã înregistreze în registru
schimbarea datelor proprietarului ºi noua adresã.
• sã deþinã carnetul de sãnãtate a câinelui complectat la zi în cazul
deplasãrii animalelor în spaþiile publice pe teritoriul României
• în cazul deplasãrilor în strãinãtate, suplimentar, sunt obligaþi sã deþinã
asupra lor ºi paºaportul animalului.
Proprietarii câinilor au obligaþia sã achite contravaloarea costurilor legate
de identificarea ºi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de cãtre
unitãþile medicale veterinare de asistenþã sau de clinicile veterinare
universitare.
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor, prin
serviciile de specialitate va monitoriza ºi controla respectarea legislaþiei
privind identificarea, înregistrarea ºi efectuarea acþiunilor sanitare
veterinare obligatorii pentru aceastã specie în termenile stabilite prin
actele normative, precum ºi repectarea obligaþiilor impuse prin lege
proprietarilor de câini ºi a medicilor veterinari de liberã practicã,
utilizatorilor R.E.C.S.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare la D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.
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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
Elena- Delia Stancu

Anul acesta, “Comorile din Þara Oltului” se descoperã la M]rºa
an a Proiectului „Comorile din
Þara Oltului”.
Cel mai important aspect
dezbãtut în cadrul întâlnirii de luni
a fost cel referitor la data ºi locul
desfãºurãrii ediþiei 2015 (a VIIIa) a taberei concurs. Astfel, prima
propunere pentru gãzduirea taberei în acest an a venit din
partea reprezentanþilor localitãþii
M]rºa, pe locul fostei Cazarme
Militare 935 M]rºa. Perioada
agreatã de posibilele viitoare

gazde ale copiilor din Þara Oltului
este 3 - 5 iulie.
În conformitate cu strategia
stabilitã de coordonatorii
proiectului, fiecare comunitate din
zonã va gãzdui câte o ediþie.
Propunerea celor din Mârºa de
a fi gazda ediþiei din acest an
respectã aceastã înþelegere, o
altã variantã posibilã fiind comuna
Racoviþa. O decizie finalã asupra
acestui aspect deosebit de
important va fi luatã, probabil, cu

DGASPC Sibiu recruteazã asisten\i maternali profesioni`ti
Direcþia Generalã de Asisten\ã
Socialã `i Protec\ia Copilului Sibiu a
început recutarea pentru meseria de
asistent maternal profesionist.
Persoanele interesate sunt
a`teptate sã se prezinte la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu
(Sibiu, str. Mitropoliei, nr.2) sau la
Serviciul Management de caz
pentru Asistenþã Maternalã
(tel.0269.23.20.66 int.43) pentru a
primi toate informaþiile necesare ºi a
fi consiliate de specialiºtii serviciului.
Pentru a deveni asistent maternal
profesionist trebuie \inut cont de
câteva condi\ii:
- Sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;
- Sã aibã domiciliul în judeþul Sibiu
ºi sã aibã acces la servicii medicale
ºi servicii educative;
- Prin comportamentul sãu în
societate, starea sãnãtãþii ºi profilul
psihologic, sã prezinte garanþii
pentru îndeplinirea corectã a
obligaþiilor care revin unui pãrinte,
referitoare la creºterea, îngrijirea ºi
educarea copiilor sãi;
- Sã aibã în folosinþã o locuinþã
care acoperã necesitãþile de
preparare a hranei, igienã, educaþie
ºi odihnã ale utlizatorilor sãi;
- Sã aibã minimum 10 clase;
- Sã manifeste o atitudine nondiscriminatorie indiferent de vârsta

copilului, apartenenþa etnicã, religie,
stare de sãnãtate;
- Sã fie dispusã ºi sã aibã
capacitatea sã primeascã copil/copii
în plasament în regim de urgenþã,
cu vârste cuprinse între 0 ºi 3 ani,
având in vedere situaþia de risc.
Mai multe informaþii referitoare la
condiþiile de atestare ca asistent
maternal profesionist pot fi gãsite pe
site-ul
DGASPC
Sibiuwww.dasib.ro
NU POA
TE FI ASISTENT
POATE
TERNAL PROFESIONIST
MATERNAL
PROFESIONIST::
MA
- 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.
Facilitãþile financiare acordate
pentru creºterea ºi îngrijirea copilului
în asistenþã maternalã sunt:

• salariul asistentului maternal este
de 975 de lei, la care se adaugã
sporul de vechime;
• spor de 15% pentru al II- lea
copil dat în plasament;
• spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilitãþi;
• alocaþia lunarã de plasament în
cuantum de 600 lei/copil, iar dacã
copilul este încadrat în grad de
handicap, beneficiazã de alocaþie
lunarã de plasament majoratã cu
50%, respectiv 900 lei;
• alocaþia de stat pentru copil:
pentru copilul cu vârsta pânã la 2
ani- 200 lei/luna;
pentru copilul peste 2 ani - 42
lei/lunã;
pentru copilul cu dizabilitãþi – 84
lei/lunã.
Asistentul maternal profesionist
(AMP) este persoana fizicã, atestatã,
care asigurã prin activitatea pe care
o desfãºoarã la domiciliul sãu
creºterea, îngrijirea ºi educarea,
necesare dezvoltãrii armonioase a
copiilor primiþi în plasament.
La sfâr`itul anului 2013 erau
înregistra\i în eviden\ele DGASPC
Sibiu 174 de asisten\i maternali care
aveau în plasament 352 copii.În
prezent, sunt angaja\i 165 de
asistenþi maternali profesioni`ti care
au în plasament 318 copii. În anul
2014 s-au angajat 8 asisten\i
maternali profesioni`ti.

prilejul unei noi întâlniri a
coordonatorilor proiectului, ce se
va desfãºura la începutul lunii
viitoare (2 februarie, ora 14), tot
la biblioteca din Avrig.
„Comorile din Þara Oltului”
este un proiect de mobilizare
teritorialã de tip Leader, al
societãþii civile din regiunea de
sud a judeþului Sibiu (Þara
Oltului). Proiectul îºi propune sã
reuneascã copiii din comunele
care se gãsesc de-a lungul vãii,

de la Arpaºu pânã la Boiþa, întro acþiune de sensibilizare asupra
bogãþiilor naturale ºi culturale
care existã din abundenþã în
spaþiul lor de viaþã. Acþiunea a fost
astfel gânditã încât în fiecare an
o altã comunã sã fie gazdã ºi de
fiecare datã sã îmbogãþeascã
„Lada de zestre” a teritoriului cu
noi comori, scrise, filmate sau
realizate artizanal.
Concret, proiectul este
materializat prin organizarea unui

concurs de orientare turisticã `i
cunostin\e generale despre
teritoriul Þãrii Oltului, adresat
tinerilor de 11-15 ani din
localitãþile sibiene cuprinse în
GAL |ara Oltului. Echipele care
reprezintã fiecare comunitate
sunt pregãtite de un grup local
de voluntari, format atât din
reprezentan\i ai instituþiilor de
învãþãmânti cât `i din cetã\eni
dornici sã-`i promoveze
comunitatea.

DEBUT DE AN CU STATISTICI ALARMANTE!

În fiecare zi o persoan[ a fost la un pas de moarte
din cauza intoxica\iei cu monoxid de carbon!
- În primele zece zile ale acestui an zece persoane din jude\ele Mure`, Hunedoara `i Maramure` au suferit intoxica\ii
severe cu monoxid de carbon;
- În 2014, în aria de activitate a E.ON Distribu\ie România intoxica\iile au f[cut 26 de victime, dintre care 5 au decedat;
- Informarea constant[ despre utilizarea corect[ `i responsabil[ a surselor de energie poate salva vie\i.
Toate aceste evenimente nefaste au avut drept cauze co`urile de fum înfundate, existen\a unor aparate de înc[lzire
neracordate la co`urile de fum, utilizarea aragazurilor de g[tit pentru înc[lzirea locuin\ei, precum `i improviza\iile la instala\iile
interioare de gaze naturale.
Niciunul dintre aceste incidente, care se înmul\esc cu prec[dere odat[ cu venirea sezonului rece, nu ar fi avut loc dac[ cei
în cauz[ ar fi respectat regulile elementare de utilizare a aparatelor `i instala\iilor care folosesc gazele naturale. O arat[ `i
statisticile Inspectoratului General pentru Situa\ii de Urgen\[ (I.G.S.U.), potrivit c[rora peste 33% din totalul celor aproape
11.000 de incendii la locuin\e înregistrate în perioada 2012-2014 ar fi putut fi evitate dac[ cei în cauz[ ar fi cur[\at co`urile sau
burlanele de fum ori le-ar fi reparat.
Cel mai recent caz de acest fel a avut loc în data de 10 ianuarie a.c. în localitatea Ungheni din jude\ul Mure`, când o
familie format[ din cinci persoane a ajuns la spital în urma intoxica\iei cu monoxid de carbon, din cauza folosirii unui aragaz
pentru înc[lzirea locuin\ei. Evenimentul a fost înregistrat în cursul serii îns[ nu putem s[ nu ne gândim la consecin\ele tragice
pe care le-ar fi avut folosirea aragazului pe post de sob[ dac[ locatarii casei ar dormit. Cu siguran\[, acumularea în înc[pere a
gazelor arse ar fi fost fatal[ pentru întreaga familie, format[ din doi copii, de doar 1 `i 5 ani, `i trei femei care îi îngrijeau: mama,
o sor[ a acesteia `i bunica copiilor.
Co`ul de fum obturat de o c[r[mid[ `i alte materiale a stat la baza intoxic[rii cu monoxid de carbon a unui cuplu de tineri
de 20, respectiv 27 de ani din localitatea Cavnic din jude\ul Maramure`, gazele acumulate în înc[pere fiind sesizate diminea\a
zilei de 5 ianuarie, în jurul orei 4.00. Din fericire, dup[ interven\ia prompt[ a echipelor de salvare, cei doi tineri au fost stabiliza\i
la spital îns[ riscul decesului prin asfixiere a existat pe tot parcursul nop\ii. Evenimente similare au avut loc în primele zile ale
acestui an `i la Baia Mare `i Hunedoara.
Astfel, consumatorii de gaze naturale trebuie s[ se asigure de verificarea `i cur[\area co`urilor de fum de cel pu\in dou[ ori
pe an, una dintre verific[ri trebuind s[ fie efectuat[ neap[rat înaintea începerii sezonului rece, exclusiv prin intermediul firmelor
de co`[rit sau al persoanelor autorizate s[ efectueze asemenea interven\ii.
Nu în ultimul rând, consumatorii trebuie s[ evite înc[lzirea locuin\ei cu aragazuri de g[tit, acestea fiind surse majore de
producere de intoxica\ii sau asfixii cu monoxid de carbon.
Prin intermediul parteneriatului "Împreun[ pentru siguran\[", Inspectoratul General pentru Situa\ii de Urgen\[ (I.G.S.U.) `i
E.ON România deruleaz[ începând cu anul 2012, la nivel na\ional, campanii de informare, prevenire `i con`tientizare a
cet[\enilor asupra pericolelor la care sunt expu`i în cazul utiliz[rii necorespunz[toare a diferitelor surse de energie.
Departament Comunicare Corporatist
Corporatist[[
E.ON România

rosu galben albastru negru

La jumãtatea lunii ianuarie,
Biblioteca Orãºeneascã Avrig a
gãzduit prima întâlnire din acest
an a grupului de coordonare din
cadrul proiectului „Comorile din
Þara Oltului”. Chiar dacã prezenþa nu a fost una foarte numeroasã, participanþii (reprezentanþi
ai societãþii civile, din partea unor
instituþii de învãþãmânt ºi asociaþii
neguvernamentale) au discutat
pe marginea diferitelor aspecte
organizatorice ale ediþiei din acest
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"Festivalul de Tradi\ii `i Obiceiuri de Cr[ciun"
a inaugurat C[minul Cultural din Racovi\a
(continuare din pagina 1)

programele oferite de ansamblurile
"Florile Visei" din ~eica Mare `i
Localnicii au deschis
“M[rginenii" din S[li`te, ce au adus un
plus de diversitate `i calitate festivalului.
programul festivalului
~i în aceste cazuri, momentele folclorice,
Edi\ia 2014 a "Festivalului de Tradi\ii `i de muzic[ `i joc, au fost completate cu
Obiceiuri de Cr[ciun" a fost deschis[ de câteva colinde tradi\ionale.
Ceata de Feciori din Racovi\a, care a pus
în scen[ obiceiul str[vechi al colindatului.
…~i din Republica
Gazda Cetei a fost chiar primarul comunei
Moldova
Racovi\a, Simion Olariu, împreun[ cu familia
Pata de culoare a "Festivalului de
acestuia, ce au dat replici la interpel[rile
feciorilor, au cinstit colind[torii `i al[turi de Tradi\ii `i Obiceiuri de Cr[ciun" din acest
membrii Ansamblului "Dorule\", au jucat an a fost, f[r[ nicio îndoial[, prezen\a
Ansamblului "Opincu\a" din Chi`in[u
câteva suite.
Copiii `i tinerii de la "Dorule\" au continuat (Republica Moldova). Cu un program
programul festivalului, evolu\ia acestora fiind deosebit de complex, în cadrul c[ruia
r[spl[tit[, în câteva rânduri, cu aplauze spectatorii au avut ocazia s[ asculte câteva
calde. Tabloul coregrafic ales de ansamblu colinde moldovene`ti, autentice `i au asistat
a recreat atmosfera unui târg de \ar[, suitele la obiceiuri de iarn[ mai pu\in cunoscute
de dansuri prezentate `i recitalurile soli`tilor pe aceste meleaguri (C[pri\ele, Cerbul,
vocali ai grup[rii fiind pigmentate cu scurte C[lu\ii, Ur`ii) dar extrem de pitore`ti,
dialoguri între vânz[tori `i cump[r[tori, ce, membrii ansamblului din Republica
nu de pu\ine ori, au stârnit adev[rate hohote Moldova au atras îndelungi aplauze. De
de râs în rândul publicului spectator. N-au asemenea, în câteva rânduri, publicul a
lipsit nici frumoasele colinde române`ti, interac\ionat cu arti`tii de pe scen[. Pe
tradi\ionale, la aceste moment, mul\i dintre lâng[ calitatea artistic[ a programului, au
spectatori al[turându-se arti`tilor de pe impresionat, în mod deosebit, costumele
scen[. Au cântat `i au încântat publicul, `i recuzita moldovenilor, diversitatea fiind
soli`tii vocali Valentina Fogoro`, Andra caracteristica principal[ ce s-a eviden\iat.
Telebu`, Andreea Floare, Maxim Laurean,
Flori `i diplome pentru
Alina Olariu, Camelia Olariu, Diana Lupu.

(primarul comunei Racovi\a, Simion
Olariu `i directorul ~colii Gimnaziale
Racovi\a, prof. Mihaela Floare) au oferit
conduc[torilor ansamblurilor participante
diploma de excelen\[ `i flori.

condi\ionat, aplicare gresie, lambriuri `i
parchet (pentru scen[), zugr[veli
interioare, execu\ie teras[, înlocuire plit[
sob[ buc[t[rie, diverse achizi\ii, alte
lucr[ri de finisare. Acum, comunitatea din
Racovi\a are un C[min Cultural primitor,
modern, unde se pot desf[`ura, în condi\ii
bune, spectacole, serb[ri sau diverse
evenimente familiale (nun\i, botezuri,
pomeni etc).

rosu galben albastru negru

finan\at de Consiliul Jude\ean Sibiu în
asociere cu Consiliul Local al comunei
Racovi\a.
Printre lucr[rile cuprinse în cadrul
acestui proiect au fost cele de refacere
par\ial[ a structurii acoperi`ului imobilului,
Un obiectiv modern…
înlocuire învelitoare acoperi`, refacere
participan\i
Procesul de reabilitare `i modernizare zugr[veal[ exterioar[, execu\ie tavan
Oaspe\i din jude\…
La finalul fiec[rei evolu\ii din cadrul a C[minului Cultural din comuna Racovi\a fals, înlocuire instala\ie electric[, montare
Spectacolul a continuat la Racovi\a cu festivalului, reprezentan\ii organizatorilor, a fost posibil gra\ie unui proiect amplu, corpuri de iluminat `i instala\ie de aer

Spectacolul de Crãciun- cadou pentru comunitate de la
Ansamblul „Valea Moaºei”
Cu prilejul marii sãrbãtori a creºtinãtãþii,
Naºterea Domnului, Ansamblul Folcloric
„Valea Moaºei” din Sebeºu de Sus a oferit
un frumos cadou comunitãþii. Duminicã,
21 decembrie, imediat dupã Sfânta
Liturgie, locuitorii satului au fost invitaþi
de dansatorii ºi soliºtii ansamblului, la
Cãminul Cultural, pentru a a asista la
prima ediþie a Spectacolului de Colinde ºi

Obiceiuri de Crãciun.
Pentru aproximativ 90 de minute, cei
ce au rãspuns invitaþiei au putut asculta
cele mai cunoscute colinde creºtine ºi
laice, locale dar ºi de pe alte meleaguri
ale þãrii, precum ºi duverse alte cântece
ºi urãri de Crãciun.
Spectacolul a fost deschis de cei mai
mici copii au satului, ce au interpretat,

cum au ºtiut mai bine, colinde ºi cântece
potrivite vârstei lor, publicul spectator
rãsplãtind cu generozitate, prin aplauze
calde, frumosul recital.
A urmat concertul- spectacol susþinut
de membrii Ansamblului „Valea Moaºei”,
un moment artistic cu adevãrat
extraordinar, calitatea interpretãrilor fiind,
de cele mai multe ori, una deosebitã.

Componenþii grupãrii artistice au
colindat împreunã dar au fost ºi câteva
piese interpretate doar de soliºtii vocali,
fiecare moment fiind incorporat, cât se
poate de inspirat, într-un eveniment
cadou pentru marea sãrbãtoare ce se
apropie.
Finalul spectacolului a aparþinut tot
celor mai mici copii de sat, care, prin
prestaþia lor, au reuºit sã-l convingã pe
Moº Crãciun cã meritã sã primeascã
cadouri. De altfel, îndrãgitul personaj a
oferit pungi cã diferite surprize dulci atât
protagoniºtilor spectacolului precum ºi
tuturor copiilor ce au asistat la acesta.
La spectacolul de Crãciun de la Sebeºu
de Sus au participat ºi primarul (Simion
Olariu) ºi viceprimarul (Claudiu Trifu),
comunei Racoviþa. Înaintea spectacolului,
edilul ºef a urat Sãrbãtori Fericite tuturor
locuitorilor satului ºi a transmis, din partea
administraþiei locale, câteva informaþii
importante pentru comunitate.

Se pot plãti
impozitele ºi
taxele locale
La casieria Primãriei comunei
Racoviþa a început colectarea impozitelor
ºi taxelor locale pentru anul 2015. Astfel,
persoanele fizice ºi juridice din Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus, care au ºi calitatea de
contribuabili la bugetul local al comunei
Racoviþa, se pot prezenta la sediul
administraþiei locale pentru a-ºi îndeplini
aceste obligaþii financiare.
Surse din cadrul Primãriei Racoviþa
ne-au informat cã, anul acesta, pentru
contribuabilii ce îºi vor achita cu
anticipaþie, pânã la data de 31 martie
2015, impozitele datorate bugetului local,
se aplicã o bonificaþie de 10 % din totalul
sumei datorate. De asemenea, doritorii
îºi pot achita, fãrã majorãri, impozitele ºi
taxele locale dacã se încadreazã în cele
douã termene de platã stabilite de
legislaþia în vigoare: 31 martie 2015 ºi
30 septembrie 2015.

