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Urãri de 8 MARTIE
Cu prilejul zilei de 8 MARTIE,
doresc tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor sã fie
înconjurate de cãldurã,
tandreþe, armonie, dragoste,
înþelepciune, zâmbete de copii,
bunãstare ºi sãnãtate.
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

Pentru 8 MARTIE, vã urez o
primãvarã frumoasã, cu soare,
fericire ºi toatã dragostea
prinsã într-un frumos buchet
de ghiocei ce vestesc venirea
unei noi primãveri!
Viceprimarul comunei
Racoviþa,
Claudiu Trifu

pentru aprobarea excedentului bugetar din anii precedenþi, pentru lucrãri de investiþii
Consiliul Local al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþa extraordinarã din 10
februarie 2015.
Având în vedere raportul nr. 579/2015, al serviciului contabilitate, privind aprobarea
excedentului bugetar din anul precedent, pentru lucrãri de investiþii, precum ºi expunerea
de motive a primarului comunei Racoviþa.
Vãzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile Legii privind bugetul de stat pe anul 2015, ale art. 19 alin.
1, lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind Finanþele publice locale, precum ºi
Legea nr. 500/2002 privind Finanþele Publice.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2, lit. a ºi ale art.
115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicatã, privind administraþia publicã localã.
HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aprobã utilizarea excedentului bugetar constituit la 31.12.2014, în sumã de
1.088,76, pentru lucrãri de investiþii- secþiunea de dezvoltare, dupã cum urmeazã:

Nr. crt.
Denumire obiectiv
1
Extindere corp B Grãdiniþã
2
Alimentare cu apã sat
Sebeºu de Sus ºi comuna Racoviþa
3
Planul urbanistic general ºi regulament
local de urbanism în comuna Racoviþa
4
Amenajament Silvic
5
Modernizare strada Granicerilor loc. Racoviþa

Cod
24.65.02.71

Suma-mii lei
149,00

24.70.02.71

700,76

24.70.02.71
24.83.02.71
24.84.02.71
TOTAL

67,0
22,0
150,0
1.088,76

Art. 2. Primarul comunei Racoviþa, în calitate de ordonator de credite, prin compartimentul
financiar contabil, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.
Adoptatã în Racoviþa, la 10 februarie 2015.
PREªEDINTE, CONSILIER STOICA CORNEL
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR SÎRBU MARIA

Se pot plãti impozitele ºi
taxele locale
La casieria Primãriei comunei Racoviþa se pot plãti
impozitele ºi taxele 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, sunt aºteptate la sediul
administraþiei locale pentru a-ºi îndeplini aceste obligaþii
financiare.
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

Curãþenia de
primãvarã
Pentru cã se apropie primãvara, invitãm
cetãþenii din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus sã
efectueze curãþarea zonelor din faþa
imobilelor deþinute ºi din preajma cãilor de
comunicaþie (strãzi, drumuri, alei, trotuare).
Depinde de fiecare dintre noi imaginea pe
care comuna o are în ochii întregii lumi.
Primãria Racoviþa

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.
ATENÞIE!
Cetãþenii din satul Sebeºu de Sus îºi pot achita
impozitele ºi taxele locale fie la sediul Primãriei comunei
Racoviþa, fie la ªcoala Primarã din Sebeºu de Sus, în
fiecare zi de joi a sãptãmânii.

Anunþ impor
tant
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.
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Cod indicator
TOTAL VENITURI
IMPOZITE pe venit
03.02
Impozitul pe veniturile din tansferul proprietãþilor imobiliare 03.02.18
Cote ºi sume defalcate din impozit pe venit
04.02
Cote defalcate din impozit pe venit
04.02.01
Sume alocate CJ pentru echilibrarea bugetelor locale
04.02.04
Impozite ºi taxe pe proprietate
07.02
Impozite pe clãdiri pers. Fizice
07.02.01.01
Impozite pe clãdiri pers. Juridice
07.02.01.02
Impozite pe terenuri pers.fizice
07.02.02.01
Impozite pe teren pers.juridice
07.02.02.02
Impozit pe teren extravilan
07.02.02.03
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru ptr.activ.not
07.02.03
Alte imp. ºi taxe pe proprietate
07.02.50 Sume defalcate din TVA
11.02
Sume defalcate din TVA pt.finanþare chelt.descentralizate
11.02.02
Sume defalcate din TVA ptr. Echilibrarea bugetelor locale
11.02.06
Sume defalcate din TVA ptr drumuri judeþene
11.02.05Taxe pe servicii specifice
15.02
Impozit pe spectacole
15.02.01
Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizãrii bunurilor
sau pe desfãºurarea de activitãþii
16.02
Taxe mijl.de transport pers.fizice
16.02.02.01
Taxe mij.transport pers.juridice
16.02.02.02
Taxe ºi tarife ptr. Eliberarea de licente ºi autoriz. De funct.
16.02.03
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor
16.02.50
Venituri din proprietate
30.02
Venituri din concesiuni ºi inchirieri
30.02.05
Venituri din taxe admn. Eliberãri permise
34.02
Taxe extrajudiciare de timbru
34.02.02
Alte venituri din taxe admin.
34.02.50
Amenzi, penalitãþi ºi confiscãri
35.02
Venituri din amenzi ºi alte sancþiuni
35.02.01
Alte amenzi . penalitãþi ºi confiscãri
35.05.50
Diverse venituri
36.02
Alte venituri
36.02.50
Venituri din SF pentru finantarea SD a bugetului local
37.02.03
Vãrsaminte din secþiunea de funcþionare
37.02 .04
OPERATIUNI FINANCIARE
40.02
Sume din excedentul bugetului local pentru finanþare
chelt.dezvoltare
40.02.14
SUBVENÞII
42.02 55
Subventii încãlzirea cu lemne
42.02.34
Sãnãtate
42.02.41

Program
3.372,50
11
11
1.049,04
350
699,04
256
91
48
24
5
83
5
1.538,04
1.498
40,04
0,50
0,50
119
67
46
5
1
51
51
5
1
4
26
25
1
261,92
261,92
-25
25
17
38

CHELTUIELI
CHELTUIELI –TOTAL
A CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ªI SERVICII
FOND REZERVÃ
AJUTOARE SOCIALE
BURSE
B CHELTUIELI DE CAPITAL

4.461,26
4.461,26
3.347,50
10
20
54
57
59
71

1.568,00
1.381,50
169,00
194,00
35,00
1.113,76

AUTORITÃÞI PUBLICE
Autoritãþi publice – chelt. De personal
Autoritãþi publice - chelt.bunuri ºi servicii

51.02
51.02.10
51.02.20

894,50
431,00
463,50

REZERVE
Fond de rezervã bugetarã la dispoziþia autoritãþilor locale

54.02
54.02.50.04

169,00
169,00

ORDINE PUBLICÃ ªI SIGURANÞA NATIONALÃ
61.02
-Protecþie civilã ºi prot contra incendiilor-chelt. Personal
61.02.10
-Protecþie civilã ºi prot contra incendiilor- chelt.bunuri ãi servicii 61.02.20

41,00
20,00
21,00

ÎNVÃÞÃMANT – TOTAL
Învãþãmant – chelt. Personal
Învãþãmant – chelt. Bunuri ºi serv.
Învãþãmant – burse
Învãþãmant - cheltuieli capital

65.02
65.02.10
65.02.20
65.02.59
65.02.71

1.298,00
907,00
202,00
15,00
174,00

SÃNÃTATE
Sãnãtate – chelt. Personal

66.02
66.02.10

38,00
38,00

CULTURA RECRERE SI RELIGIE
Cultura, religie-chelt. De personal
Cultura, religie-.bunuri.si serv.
Asociaþii ºi fundaþii

67.02
67.02.10
67.02.20
67.02.59

129,00
9,00
100,00
20,00

ASISTENÞÃ SOCIALÃ
Cheltuieli de personal
Asistenta socialã din care:
Ajutoare sociale - lemne populaþie
Alte chelt. In domeniul asig, ºi asist sociale ( încãlzire)
Asistenta socialã în caz de boli ºi invaliditate

68.02
68.02.10
68.02.57
68.02.15
68.02.50
68.02.05

357,00
163,00
194,00
17,00
7,00
170,00

LOCUINÞE , SERVICI ªI DEZVOLT. PUBLICÃ
Chelt. Bunuri ºi servici
Cheltuieli capital

70.02
70.02.20
70.02.71

967,76
200,00
767,76

PROTECÞIA MEDIULUI
Chelt. bunuri ºi servicii

74.02
74.02.20

180,00
180,00

AGRICULTURÃ, SILVICULTURÃ ªI VANÃTOARE
Cheltuieli capital

83.02
83.02.71

22,00
22,00

TRANSPORTURI
Chelt. bunuri ºi servicii
(materiale reparatii curente si prestari servicii strazi, tractor piese schimb )
Cheltuieli capital

84.02
84.02.20

350,00
200,00

84.02.71

150,00

ALTE ACTIUNI
Cheltuieli bunuri ºi servicii

87.02
87.02.20

15,00
15,00

DEFICIT (excedent 2014)

1088,76
Contabil- Cãlin Simona

HOTÃRÂREA nr
.7/2015
nr.7/2015
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al comunei Racoviþa pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Racoviþa, jud. Sibiu, întrunit în ºedinþa extraordinarã din 10
februarie 2015.
Analizând raportul de specialitate nr. 578/2015 al serviciului contabilitate, privind aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2015, precum ºi expunerea de motive a primarului.
Având în vedere HCJ- Sibiu, prin care s-au repartizat sumele defalcate din TVA ºi impozitul
pe venit pentru anul 2014, precum ºi decizia D.G.F.P. Sibiu, cu privire la sumele primite
pentru administraþia localã, asistenþã socialã ºi pentru activitatea de învãþãmânt, investiþii,
precum ºi veniturile proprii pe anul 2014.
Vãzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile Legii privind bugetul de stat pe anul 2014, ale art. 19 alin.
1 lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind Finanþele publice locale, precum ºi
Legea nr. 500/2002 privind Finanþele Publice,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, ºi ale art.
115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã,
HOTÃRÃªTE
Art. 1. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu, pentru
anul 2015, cu repartizarea pe capitole ale clasificaþiei bugetare, conform anexei nr. 1, care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre, precum ºi anexei nr. 1a privind lista de investiþii.
Art. 2. Primarul comunei Racoviþa, în calitate de ordonator principal de credite ºi
compartimentul financiar contabil vor asigura executarea prezentei hotãrâri.
Art. 3. Prezenta hotãrâre se aduce la cunoºtinþa publicã prin grija secretarului comunei
Racoviþa.

PROCES VERBAL

ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei Racoviþa din data de 29
ianuarie 2015
Încheiat astãzi, 29 ianuarie
2015, în cadrul ºedinþei
ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa.
ªedinþa începe cu 8 consilieri
din cei 10 în funcþie.
Lipseºte motivat dl.Stoia
Ioan care este internat la spital
ºi motivat dl. Ivan Simion.
Doamna Peciu Florina Florianu lipseºte deoarece a înaintat
demisia din funcþia de consilier.
Mai participã dl. primar, dl.
viceprimar, secretarul comunei
ºi reprezentanþi ai GAL-ului. La
ºedinþã participã un public
format din mai mulþi cetãþeni ai
localitãþii Sebeºu de Sus,
precum ºi din localitatea
Racoviþa.
Dl. Stoica Cornel, preºedintele de ºedinþã, declarã
deschisã ºedinþa ºi prezintã
ordinea de zi. Având în vedere
cã toþi consilierii au primit
materialele pentru ºedinþã, se
supune la vot spre aprobare
ordinea de zi.
Se voteazã în unanimitate
pentru.
1. La propunerea dl. primar
ºi a dl. vicepimar, se începe cu
discutarea diverselor pentru ca
cetãþenii de la Sebeº sã nu mai
aºtepte pânã la terminarea
ordinei de zi pentru rezolvarea
problemelor pentru care au
venit .
Se dã cuvântul unui reprezentant al cetãþenilor pentru a
prezenta nemulþumirea lor.
Cetãþenii sunt nemulþumiþi
de faptul cã s-a schimbat prin
HCL categoria a unei pãrþi din
pãºunatul din localitatea
Sebeºu de Sus, din pãºune în
fond forestier.
Un cetãþean – nu se poate
hotãrî nimic cu privire la
pãºunat fãrã acordul cetãþenilor. Oamenii au dreptul la
opinie, trebuia întrebaþi dacã
sunt de acord sã fie schimbatã
categoria pãºunatului. Dl.
viceprimar a promis cã o sã
punã Gazeta de Perete la
Sebeº, dar nu a pus.
Dl. viceprimar - s-a montat
Gazeta dar a fost datã jos de
cei de la Gaz. Orice problemã
care se discutã în ºedinþã se
poate anunþa de cei doi
consilieri din localitate, care îi
reprezintã pe cetãþeni dar
reprezintã ºi Consiliul Local. Nu
se face separatism între
localitãþi. S-a fãcut informare
greºitã cu privire la acest caz ºi
nu aþi înþeles despre ce este
vorba.
Un cetãþean – s-a promis cã
se va face ºedinþã ºi la Sebeº
dar nu s-a fãcut, este dreptul
nostru, nu trebuia sã vindeþi
pãºunatul.
Dl. Primar- aþi fost ºi data
trecutã la ºedinþã ºi v-a explicat
dl.Fãþan despre ce este vorba.
Pãºunatul nu s-a vândut ,
suntem obligaþi prin lege sã
schimbãm categoria de

folosinþã a pãºunatului dacã
acesta trece de o densitate mai
mare de 0.4, trebuie trecut în
fond forestier. Nu se vinde,
rãmâne al comunei, doar se
administrazã de Ocolul Silvic.
Doamna consilier Mãerean
– dacã este împãdurit, cine i-a
banii de la APIA?
Un cetãþean – nu ºtiu.
Doamna Mãerean – trebuia
sã îl cureþe, sã îl luaþi la
rãspundere, nu este corect sã
ia banii pe pãºunat dacã l-a
lãsat sã se împãdureascã.
Un cetãþean – cine îi verificã?
Dl. Telebuº – sã se facã
sesizare la APIA, sã vinã sã
verifice.
Dl. Primar – cine plãteºte
pãºunatul?
Un cetãþean – dacã s-a
calculat cât se câºtigã dacã se
ia în administrare, cât este pe
hectar?
Dl. Primar – la ultima ºedinþã
aþi fost prezenþi, l-aþi întrebat ºi
d-vostrã pe dl.Fãþan, s-a stabilit
cã se va da lemn la oameni ºi
se va stabili prin HCL cum.
Dl. Tulpan – v-a spus dl.
viceprimar cã nu v-am anunþat
la timp. Când s-a fãcut prima
ºedinþã, eu ºi dl. Stoia am fost
împotrivã. A venit ºedinþa din
septembrie, s-a votat de douã
ori, apoi s-a mai discutat, aþi fost
prezenþi, v-am întrebat dacã sã
votãm pentru ºi aþi fost de acord.
Dl. Stoia l-a întrebat pe dl.
Fãþan dacã este de acord sã
ajute cetãþenii cu scoaterea
lemnelor din pãºunat ºi dl.
Fãþan a fost de acord sã ajute
fãrã contracost. Gazeta nu a
mai fost pusã la Sebeº.
Dl. Viceprimar - problema cu
avizierul se va rezolva. Se vor
afiºa ºi la Sebeº, toate procesele verbale ale ºedinþelor.
Un cetãþean – vrem sã
rãmânã pãºunatul cum a fost.
Ce este cu pepiniera, dacã este
proiect de ridicare, clãdirea
veche s-a modernizat.
DL. Primar – nu au
autorizaþie.
Discuþiile continuã, cetãþenii
sunt nemulþumiþi cã se schimbã pãºunatul în fond forestier,
pun diverse întrebãri, despre
lemne confiscate, despre
informarea cetãþenilor cu
privire la devoltarea de
exploataþii, de ce nu s-a dat
pãºunatul din Racoviþa , dacã
s-au plantat alþi copaci. Au mai
întrebat dacã pãºunatul este
pentru a acoperi alteceva ca
sã nu se afle de cãtre cetãþeni
care este scopul lui. Sã fie
oamenii lãsaþi sã procedeze
ca pânã acum . Se mai cer
explicaþi despre activitatea
Ocolului Silvic , despre ce s-a
fãcut în amenajament , care
este decontul pe anul trecut.
Sã se gãseascã o soluþie
pentru aceastã situaþie.
Dl. primar ºi dl. viceprimar le
explicã consilierilor cã ceea ce

s-a hotãrât este legal, cã nu se
furã pãºunea, cã se doreºte sã
se opreascã comercializarea
ilegalã de lemne. Dacã
oamenii îºi aduc lemne pentru
consumul propriu nu are
nimeni treabã cu ei, dar sã nu
se comercializeze. Pãºunat
este foarte mult , aproximativ
350 ha, animalele au unde
pãºuna. Se pot curãþa pentru a
deveni eligibile. Sunt multe
hectare lãsate în paraginã ºi
nu se ocupã nimeni de ele
penru a mãri suprafaþa.
Discuþia continuã cu întrebãri
legate de proiectul de apã,
când o sã se facã rigole, când
se încep lucrãrile?
Dl. Primar prezintã ce este
cu cele douã proiecte. Când o
sã se încãlzeascã timpul, o sã
se înceapã lucrarea pentru
introducerea
þevilor
ºi
branºament, iar când o sã
primim finanþarea pentru al
doilea proiect, o sã începem ºi
aducþiunea. Cetãþenii sunt
nemulþumiþi pentru cã nu cred
cã o sã se reuºeascã
introducerea apei .
Dl. Stoia Ioan le zice
cetãþenilor cã nu o sã se
introducã apa la Sebeº
curând, pentru cã acum o sã
fie doar branºamentul ºi
aducþiunea nu se ºtie când.
Dl.Primar nu este de acord cu
dl. Stoia ºi le explicã cetãþenilor
cu este cu proiectul ºi cu
finaþarea ºi crede cã apa va fi
introdusã cât mai repede.
Cetãþenii de la Sebeº îi spun
dl.primar sã vinã o datã pe lunã
ºi la Sebeº sã facã ºedinþã
pentru informarea localnicilor
ºi discutarea problemelor.
Dl. Primar promite cã o sã
vinã ºi la Sebeº.
Dl. Stoica propune sã se
treacã la punctul 3 al ordinei de
zi – Aderarea comunei Racoviþa
la GAL- ÞARA OLTULUI.
Dl. Primar – pentru
întrebãri, le puteþi adresa
reprezentanþilor GAL-ului
care sunt prezenþi.
Reprezentanþii GAL-ului,
doamna preºedintã Iuliana
Turi , dl.vicepreºedinte ºi o
reprezentantã a Consiliului
de Administraþie, dã explicaþii
cu privire la proiectele
existente
în
comuna
Racoviþa ,despre faptul cã se
încheie exerciþiul financiar ºi
cã este nevoie de Racoviþa,
nu pentru cotizaþie ci pentru
continuitatea strategiei. Dacã
nu continuãm aderarea, nu
mai putem adera la alt GAL.
Dl. Primar menþioneazã
faptul cã consilierii nu au fost
îmoptriva aderãrii, ci doar au
vrut explicaþii suplimentare cu
privire la strategie.
Dl. Telebuº – nu a plecat
aceastã împotivire de la
consilieri, ci de la cetãþeni.

continuare in pag 3
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pag III
RACOVIÞA - SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ

Cum sã vã protejaþi în timpul unui
cutremur dacã vã aflaþi...
A. Într-o clãdire:
- Staþi pe loc. Nu fugiþi afarã.
- Intraþi sub o masã grea, un birou sau orice alt obiect de
mobilier de care vã puteþi þine. Dacã sunteþi pe un hol, ghemuiþivã ºi proptiþi-vã de un perete de interior.
- Evitaþi uºile. Din cauza miºcarilor, uºile se pot trãnti ºi pot sa
vã rãneasca.
- Protejaþi-vã faþa ºi capul.
- Plecaþi de lângã ferestre, uºi de sticlã, oglinzi, sobe, biblioteci,
mobilier înalt.
- Dacã sunteþi într-un scaun cu rotile, blocaþi roþile ºi acoperiþivã capul ºi ceafa cu mâinile.
B. Afarã:
- Staþi pe loc. Încercaþi sã vã duceþi spre o zonã mai sigurã,
departe de ferestre, clãdiri, stâlpi de electricitate sau de telefon.
C. Într-un vehicul:
- Încercaþi sã trãgeþi pe dreapta, într-un loc sigur.

- Nu blocaþi ºoseaua.
- Feriþi-va de poduri, tunele ºi clãdiri.
- Staþi în vehicul.
D. Într-un loc public aglomerat
- Retrageþi-vã într-un loc unde sã nu fie îmbulzealã.
- Dacã vã aflaþi într-un centru de magazine (Mall), intraþi în cel
mai apropiat magazin.
E. La ºcoalã:
- Intraþi sub bancã ºi agãþati-vã de piciorul acesteia.
- Nu staþi cu faþa spre geam.
F. În autobuz:
- Staþi pe scaun pânã la oprirea acestuia.
Mai
multe
informaþii
www.nutremurlacutremur.ro

puteþi

gãsi

pe

ªef S.V.S.U., Lucian Gerea

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã
potenþialii beneficiari cã pânã la data
de 27 februarie 2015 (inclusiv) se
depun cererile de platã privind
acordarea ajutorului de stat pentru
motorina utilizatã în agriculturã în
trimestrul IV al anului 2014.
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, a cãrui valoare unitarã,
determinatã potrivit prevederilor art.
218 din Legea nr. 571/2003, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
este de 1,7975 lei/litru.
Beneficiarii ajutorului de stat
achiziþioneazã cantitãþile necesare de
motorinã ºi solicitã documentele
fiscale de vânzare emise de furnizori
pe numele acestora, în vederea
efectuãrii lucrãrilor mecanizate în
agriculturã în trimestrul IV al anului
2014, în sectoarele vegetal, zootehnic
ºi îmbunãtãþiri funciare.

De asemenea, menþionãm cã
beneficiarii nu trebuie sã fie în în
dificultate financiarã, definite în
sensul Liniilor directoare privind
ajutorul de stat pentru salvarea ºi
restructurarea întreprinderilor aflate în
dificultate, publicate în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria C, nr. 244
din 1 octombrie 2004, respectiv
întreprinderi ce constituie subiectul
procedurilor de faliment, reorganizare
judiciarã sau lichidare ºi sã nu fi fost
emisã o decizie de recuperare a unui
ajutor de stat, dacã aceastã decizie
de recuperare nu a fost deja executatã, conform prevederilor legale în
vigoare, precum ºi ale art. 13 - 17 din
Ordonanþa Guvernului nr. 14/2010
privind mãsurile 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.
Cererile de platã cuprind informaþii
cu privire la suprafeþele de teren,
inclusiv pe structura de culturi ºi/sau
pe efectivele de animale/pãsãri/
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albine/viermi de mãtase, pe care le
exploateazã solicitantul ºi/sau pe
lucrãrile de îmbunãtãþiri funciare, pe
care acesta le-a executat pe perioada
de aplicare a schemei de ajutor de
stat ºi se depun însoþite de o situaþie
centralizatoare privind cantitãþile de
motorinã utilizate la lucrãrile mecanizate din agriculturã aferente trimestrului IV al anului 2014 ºi de documentele fiscale de vânzare emise de
furnizori pe numele beneficiarilor pentru cantitãþile de motorinã achiziþionate.
Plata ajutorului de stat sub formã
de rambursare se efectueazã pânã
la data de 30 iunie 2015, în limita
bugetului anual aprobat. Suma totalã
alocatã schemei de ajutor de stat este
de 162.673,75 mii lei. Cantitatea totalã
de motorinã pentru care se acordã
ajutor de stat sub formã de rambursare este de 90.500,00 mii litri.
Cantitãþile maxime de motorinã
utilizatã în agriculturã în trimestrul IV
al anului 2014, defalcate pe structura
de culturi ºi/sau pe efectivele de
animale/pãsãri/albine/viermi de mã-

tase ºi/sau pe lucrãrile de îmbunãtãþiri
funciare, pentru care se acordã ajutor
de stat sub formã de rambursare,
sunt prevãzute în anexa la HG nr. 1108
din 12 decembrie 2014. În cazul în
care cantitãþile de motorinã pentru
care se solicitã plãþi în cadrul schemei
de ajutor de stat depãºesc cantitãþile
prevãzute în anexã, cuantumul plãþilor
se reduce proporþional.
APIA elaboreazã procedurile specifice de implementare ºi control,
precum ºi formularistica necesarã
aplicãrii schemei temporare de ajutor de
stat aprobate prin OMADR nr. 83/2015.
Nerespectarea de cãtre solicitanþi
a condiþiilor prevãzute prin prezenta
schemã, precum ºi a oricãror obligaþii
asumate în vederea obþinerii finanþãrii,
determinã aplicarea mãsurilor necesare în vederea recuperãrii ajutoarelor
de stat, potrivit prevederilor art. 13 17 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/
2010, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 74/2010, cu
completãrile ulterioare.
Se considerã ajutor necuvenit sumele încasate ºi utilizate pentru alte

ºi s-au spart þevile, dar vom
vedea ce este de fãcut.
Dl. Tulpan – dacã s-a terminat
ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei
proiectul ,,Captarea apei,, pentru
Sebeºul de Sus?
urmare din pag 2 Racoviþa din data de 29 ianuarie 2015
Dl. Primar – sã scoatem
Un cetãþen – nu este adevãrat.
Dl. Stoica supune pre
Urmãtorul punct al ordinei de terenul din categoria de pãºunat
Cineva din consiliu au dat zvonul aprobare proiectul de hotãrâre. zi este prezentarea demisiei din ºi se va termina proiectul de
cã dl. primar ºi consilierii nu
Se aprobã în unanimitate.
funcþia de consilier local a Captare.
Dl. Tulpan – data de închidere
sunt de acord.
Punctul 1 al ordinei de zi. Dl doamnei Peciu Florina Florianu,
ºi deschidere a pãºunii este
Dl. Primar - nu este adevãrat, Stoica întreabã dacã sunt pe motive de serviciu.
aþi fost informaþi greºit, noi nu nelãmuriri cu privire la acest
Dl. Cândea – trebuie sã fie stabilitã, ce se întâmplã cu cei
am vrut decât lãmuriri, nu am proiect.
proiect de HCL pentru demisie? care mai scot animalele?
Dl. Primar – pe teren privat,
respins proiectul ci doar am
Doamna Mãerean – sã se
Doamna secretar – da, pentru
amânat hotãrârea. Una este introducã la secþiunea 7 ºi cã se ia cat de demisia doam- oamenii rãspund dacã mai lasã
aderarea ºi alta este cotizaþia. biserica baptistã. Sã se mo- nei ºi se vacanteazã postul de animalele, în pãºunat nu au voie.
Dl. Tulpan – sã se facã
Trebuie sã vedem ºi în ce mã- difice anexa 7 cu privire la consilier pentru a fi completat
surã se va impune cotizaþia, dar Murãrescu ºi Drãgoi.
de urmãtorul consilier aflat pe sesizare cu privire la câinii care
sunt pe camp.
mai întâi sã vedem strategia.
Dl. Stoica întreabã dacã mai lista de suplenaþi.
Doamna Mãerean Întreabã
Doamna Turi prezintã în sunt probleme.
Dl. Stoica – se ia act de
continuare ceea ce s-a fãcut
Se supune la vot proiectul de demisie ºi se declarã postul de ce au fost doar 14 dosare
pentru încãlzire.
pentru comunã, ce comune au hotãrâre .
vacant .
Dl. Primar – pemtru cã nu saderat, care vor fi consecinþele,
Se voteazã pentru în
Toþi consilierii sunt de acord.
enumerã unele activitãþi ºi unanimitate.
În continuare, dl. Stoica au mai încadrat oamenii din
aspecte ale strategiei ºi despre
Dl. Stoica citeºte urmãtorul prezintã, pe rând, rapoartele de cauza grilei de venit.
Dl. Cornel Drãgoi – ce este cu
implicarea doamnei Camelia punct al ordinei de zi.
sfârºit de an ale dl. primar, dl.
Limbãºan la activitãþile GAL-ului.
2. Planul de acþiuni ºi interese viceprimar, ale consilierilor, terenul de fotbal?
Dl. Primar – mai trebuie
Dl. Drãgoi Dionisie – strategia locale.
comisiilor de specialitate,
se va face.
Doamna Mãerean cere unele raportul compartimentului de semãnat gazon.
Dl. Drãgoi Cornel – sã se facã
Dl. Drãgoi Cornel – noi am explicaþi dl. viceprimar despre asistenþã socialã, informãrile
avut nelãmuriri cu privire la numãrul persoanelor încadrate privind transparenþa deizionalã, panoul la Sebeº, pentru
strategie, nicidecum la activi- pe Legea 416.
modul de îndeplinire a HCL-uri informarea cetãþenilor.
Dl. Drãgoi Dionisie – propune
tatea doamnei Limbãºan.
Se supune la vot proiectul de în anul 2014, modul de
sã se cureþe zãpada.
Un cetãþean – de ce nu sunteþi hotãrâre.
soluþionare a petiþiilor.
Dl. Viceprimar explicã cum sde acord cu cotizaþia?
Se aprobã în unanimitate.
Consilierii au discutat pe
Dl. Cândea – discuþia
Se trece la urmãtorul punct al marginea acestor rapoarte ºi au a realizat deszãpezirea.
Doamna Mãerean – la
aceasta a fost o discuþie cu o ordinei de zi .
cerut unele explicaþii.
confuzie foarte mare, la fel ca ºi
4. Înlocuire reprezentant CoDl. Tulpan – dacã intrã în Racoviþa s-a scos zãpada în
cea cu pãºunatul. D-voastrã ºi siliul Local în Adunarea Gene- amenajament ºi pãºunatul de drum ºi în vale, nu este normal.
Rapoartele au fost prezentate,
noi vorbim despre aderare iar ralã a Asociaþiei de Dezvoltare la Sebeº? Ce s-a fãcut cu banii
apoi, nemaifiind alte întrebãri, au
cetãþenii vorbesc despre Intercomunitarã.
care au fost alocaþi?
cotizaþie . Noi nu putem vorbi cu
Dl. Primar – Înlocuirea se
Dl. Primar – s-a mãsurat fost supuse aprobãrii ºi au fost
aprobate în unanimitate.
30 de oameni, fiecare cu idea poate face doar prin HCL . Au fiecare parcelã ºi subparcelã.
Dezbaterea bugetul Ocolului
lor. Când aþi auzit aceste discuþii, fost propuºi dl. viceprimar Trifu
Dl. Tulpan – la Sebeº s-au
doamna Turi, trebuia sã îl sunaþi Claudiu ºi dl. consiler Stoia spart þevile de la grupul sanitar Silvic s-a amânat pentru ºedinþa
urmãtoare, când va fi prezent
pe dl. primar. Nu este nimeni Ioan.
de la Dispensar.
contra, suntem de acord ca
Dl. Stoica Cornel mai întreabã
Dl. Drãgoi Cornel – sunt soluþii pentru explicaþii ºi dl. Fãþan –
aceste activitãþi sã fie înfiinþate, dacã mai sunt nelãmuriri ºi care trebuiau gãsite de reprezentantul Ocolului Silvic
Avrig.
sã nu se facã confuzie cu acest supune spre aprobare proiectul constructori.
Dl. Drãgoi Dionisie – sã gãsim
proiect. Problema este cã de hotãrâre.
Dl. Viceprimar - a fost o
oamenii sunt neinformaþi.
Se aprobã în unanimitate.
problemã cu sistemul de golire o modalitate pentru rezolvarea

scopuri decât cele pentru care au fost
solicitate, sumele încasate prin
înscrierea sau atestarea de cãtre
beneficiari a unor date ori situaþii
nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului sau cu
încãlcarea în orice mod a prevederilor
legale. Sumele reprezentând ajutor
necuvenit se recupereazã de la
beneficiarii ajutorului de stat, potrivit
prevederilor art. 13 - 17 din Ordonanþa
Guvernului nr. 14/2010, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr.
74/2010, cu completãrile ulterioare.
Pentru mai multe informaþii poate fi
consultat ghidul solicitantului, postat
pe site-ul instituþiei: www.apia.org.ro,
la secþiunea „Mãsuri specifice” –
subsecþinea „Mãsuri de sprijin
finanþate de la bugetul de stat” sau
accesând direct link-ul: http://
w w w. a p i a . o r g . r o / r o / a j u t o a r e specifice/masuri-de-sprijin-finantatede-la-bugetul-national/ajutor-de-statpentru-motorina-utilizata-inagricultura.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

situaþiei cu pãºunatul de la
Sebeº.
Se trece la discutarea
diverselor.
Cererea dl. preot paroh al
Parohiei Ortodoxe din localitatea
Racoviþa de a folosi, pentru
activitãþi religioase cu copiii din
localitate, sala Club a Cãminului
Cultural din localitate, în zilele de
sâmbãtã.
Doamna Mãerean – este
pentru comunitate, au fost mulþi
copii la bisericã ºi nu au loc.
Dl. Telebuº – dacã au loc în
club, sunt mulþi copii. La bisericã
se adapteazã bisericii, la Club
poate nu o sã mai fie atenþi.
Cererea se supune la vot .
Se aprobã în unanimitate.
Cererea doamnei ªerban
Marian, de la Sebeº, cu privire la
apa care se scurge de pe deal
ºi care le inundã pivniþele ºi stricã
drumul comunal.
Dl. Tulpan cunoaºte situaþia
ºi explicã despre ce este vorba.
Dl. Primar – cunoaºte ºi el
situaþia ºi specificã cã trebuie
fãcut ºanþ pentru a devia cursul
apei. Când o sã fie cald, o sã se
facã ºanþul.
Se trece la urmãtoare cerere a doamnei director de la
Polisano, privind spaþiul pentru
extinderea farmaciei.
Dl. Primar explicã situaþia
spaþiului disponibil, de unde a
fost cabinetul stomatologic, se
va mãsura ºi se va verifica
pentru a se realiza ºi centrul
SMURD.
Se supune la vot .
Se aprobã în unanimitate.
Dl. Tulpan cere explicaþii cu
privire la indemnizaþia de
ºedinþã a consilierilor.
Doamna secretar a înmânat
domnilor consilieri extras din
Legea 393/2004, precum ºi din
OUG 83/2014, în care se

detaliazã modalitatea de primire
a indemziaþiilor de ºedinþã a
consilierilor.
Dl. Primar mai prezintã cererile pentru închirierea apartamentelor de la blocul ISCIP, ºi
situaþia actualã a chiriilor.
Contractele expirã la 1 martie ºi
trebuie reînoite, dar trebuie sã
fie evacuaþi cei care nu au plãtit.
Doamna Mãerean întreabã la
ce fazã s-a ajuns cu PUG-ul.
Dl. Primar - am recuperat ce
am putut din acte ºi continuãm
pentru finalizare.
Doamna Mãeraen – ce s-a
mai fãcut cu terenurile de la
Mãrºa?
Dl. Primar – dupã ce se va
finaliza PUG-ul, o sã gãsim o
rezolvare.
Dl. Primar – având în vedere
faptul cã agentul agricol de la
Compartimentul Agricol v-a
suferi o intervenþie chirurgicalã
care va necesita o perioadã mai
îndelungatã de recuperare, iar
aparatul de specialitate al primarului nu dispune de personalul necesar pentru a acoperi
postul, cerem acordul Consiliul
Local de a încheia un contract
de prestãri servicii cu o firmã
specializatã, care sã preia
atribuþiile acestui compartiment.
Se supune la vot.
Se aprobã cererea dl.primar
cu votul majoritãþii.
La final, dl. consilier Cândea
Valeriu prezintã corespondenþa
primitã din Franþa cu privire la
materialele ce vor fi primite
pentru compartimentul de
situaþii de urgenþã.
Dl. Stoica întreabã dacã mai
sunt ºi alte probleme de discutat.
Nemafiind alte probleme
sau cereri, declar închise
lucrãrile ºedinþei ordinare din
data de 29 ianuarie 2015, drept
pentru care am semnat alãturi.

rosu galben albastru negru
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DGASPC Sibiu recruteazã asistenþi maternali profesioniºti
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu
a început recutarea pentru meseria
de asistent maternal profesionist.
Persoanele interesate sunt
aºteptate 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 þinut
cont de câteva condiþii:
- 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 POATE FI ASISTENT
MATERNAL PROFESIONIST:
- persoana care a suferit o
condamnare prin hotãrâre judecãtoreascã, rãmasã definitivã pentru
sãvârºirea unei infracþiuni care ar
face-o incompatibilã cu profesia de
asistent maternal profesionist;
- pãrintele decãzut din drepturile
pãrinteºti sau cãruia i-au fost
interzise sau limitate drepturile
pãrinteºti prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã ºi
irevocabilã;
- persoana care suferã de boli

cronice psihice sau boli cronice
transmisibile;
- persoana care are proprii copii
daþi în plasament.
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 sfârºitul anului 2013 erau
înregistraþi în evidenþele DGASPC
Sibiu 174 de asistenþi maternali
care aveau în plasament 352
copii.În prezent, sunt angajaþi 165
de asistenþi maternali profesioniºti
care au în plasament 318 copii. În
anul 2014 s-au angajat 8 asistenþi
maternali profesioniºti.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã pentru a intra în
posesia rentei viagere cuvenite
pentru anul 2014, rentierii
trebuie sã se prezinte la
centrele judeþene ale Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, în perioada 01
martie - 31 august 2015 (în
zilele lucrãtoare), pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol. În
acest sens rentierii agricoli se
pot prezenta la oricare centru
judeþean al Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta
personal sau prin mandatar/

curator/ tutore, în baza unei
procuri autentice/curatelã/
hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã.
De asemenea, rentierul
agricol/mandatarul/curatorul/
tutorele trebuie sã prezinte
urmãtoarele documente:
- carnetul de rentier agricol;
- contractul/ele de arendare;
- actul de identitate în original
al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui;
- document coordonate
bancare (opþional/recomandat);
- decizia de la comisia de
expertizã medicalã actualizatã
(acolo unde este cazul), pentru

gradele de invaliditate I ºi II
(dacã decizia nu prevede cã
dosarul este nerevizuibil), în
original ºi în copie.
Renta viagerã agricolã
înceteazã la data decesului
rentierului. În cazul decesului
rentierului, renta datoratã acestuia în anul 2014 poate fi
încasatã de moºtenitorii sãi,
doar dacã, pânã la 31 august
2015, moºtenitorii vor depune
la oricare centru judeþean al
APIA, respectiv al municipiului
Bucureºti, carnetul de rentier al
defunctului
(obligatoriu),
certificatul de deces (original ºi
copie), actul de succesiune
(certificat de moºtenitor sau

certificat de calitate de moºtenitor, certificat de legatar, hotãrâre judecãtoreascã de succesiune investitã cu formula
“definitivã ºi irevocabilã”
(original ºi copie), B.I/C.I./
paºaport al moºtenitorului
(original ºi copie), împuternicire/declaraþie notarialã din
care sã reiasã acordul celorlalþi
moºtenitori privind solicitarea
ºi încasarea rentei viagere
agricole datoratã rentierului
(original), precum ºi un extras
de cont pe numele solicitantului.
Prezenþa anualã a rentierilor
la sediile centrelor judeþene ale
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie

pentru Agriculturã, în perioada 01
martie - 31 august 2015, pentru
vizarea carnetelor de rentier
agricol este o condiþie esenþialã

pentru a beneficia de renta
cuvenitã aferentã anului 2014.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Recomandãri pentru crescãtorii de animale ºi pãsãri
Crescãtorii de animale ºi pãsãri
persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale ºi întreprinderi familiale
constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008,
sau persoane juridice, grupuri de
producãtori recunoscute sau
organizaþii de producãtori recunoscute,
prin implementarea normelor de
bunãstare pentru efectivele pe care le
deþin în diferite tipuri de exploataþii, pot
beneficia din bugetul M.A.D.R, prin
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã de o susþinere financiarã
prin acordare de suvenþii.
Pentru informarea crescãtorilor de
animale ºi pãsãri, bunãstarea animalã reprezintã starea animalului la
un moment dat în raport cu factorii
tehnologici de exploatare, oferiþi de
cãtre om, respectiv un anumit confort
biologic, fãrã de care nu este posibilã
exprimarea integralã a vitalitãþii, inclusiv
a comportamentului natural, adecvat
schimbãrilor ce intervin în mediul de
viaþã.
Aceasta înseamnã asigurarea
spaþiului vital indispensabil, supravegherea zilnicã a tuturor animalelor,
monitorizarea factorilor de microclimat,
a ventilaþiei, a consumului de furaj ºi
de apã, aplicarea programelor de
profilaxie a bolilor, etc.
Protecþia ºi bunãstarea animalelor
de interes economic, sunt reglementate prin acte normative specifice pentru
fiecare specie, emise de A.N.S.V.S.A.
(transpuse din legislaþia U.E.) ºi care
stabilesc standarde minime pentru

protecþia acestora.
Pe teritoriul României, animalele ºi
pãsãrile domestice se cresc în trei
sisteme:
- Exploataþie comercialã - exploataþie
de animale înregistratã în Sistemul
Naþional de Identificare ºi Înregistrare
a Animalelor (S.N.I.I.A) ºi autorizatã
sanitar-veterinar, deþinutã de persoane
fizice autorizate, întreprindere
individualã, întreprindere familialã sau
de persoane juridice organizate în
condiþiile legii, care îndeplinesc
prevederile normelor de biosecuritate;
din care se comercializeazã pe piaþa
unicã europeanã (naþionalã ºi
intracomunitarã) ºi la export, în þãri
terþe, animale vii ºi produsele de
origine animalã de la acestea;
- Exploataþie comercialã de tip A exploataþie de animale deþinutã de
persoane fizice autorizate, intreprinderi
individuale, intreprinderi familiale sau
persoane juridice organizate în
condiþiile legii, înregistrate ºi autorizate
de oficiul registrului comerþului, înregistratã în S.N.I.I.A. care indeplineºte
anumite condiþii de biosecuritate ºi
este înregistratã sanitar-veterinar, din
care se comercializeazã pe piaþa
naþionalã animale vii ºi produsele de
origine animalã de la acestea;
- Exploataþie nonprofesionalã exploataþie de animale înregistratã în
S.N.I.I.A ºi deþinutã de persoane fizice,
neînregistrate la Camera de Comerþ
ºi Industrie în care produsele de origine animalã rezultate de la acestea

INFORMARE DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã a început eliberarea
adeverinþelor pentru beneficiarii
Mãsurii 215 - Plãþi privind
bunãstarea animalelor - pachet
b - pãsãri (sesiunea II, anul I de
angajament) care intenþioneazã
sã acceseze credite pentru
finanþarea activitãþilor curente de

la Bãncile care au încheiat
Convenþii cu Agenþia.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA ºi Fondul
Naþional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii garanteazã creditele
acordate de bãnci fermierilor, în
cadrul acestui tip de convenþie.
Toate convenþiile încheiate

sunt destinate consumului familial.
Pentru a beneficia de ajutoare
financiare de la stat, pe lângã forma
de organizare crescãtorii de animale
ºi pãsãri, au urmãtoarele obligaþii:
- sã deþinã autorizaþie sanitarã
veterinarã pentru exploataþie sau sã
fie înregistraþi sanitar veterinar, dupã
caz;
- sã fie înregistraþi în Registrul Agricol ºi în Registrul Naþional al Exploataþiilor deþinând un cod de exploataþie;
- sã îºi asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea
mãsurilor tehnologice care asigurã
bunãstarea ºi protecþia animalelor ºi
a pãsãrilor, dupã caz;
- sã respecte normele sanitare
veterinare de prevenire ºi combatere
a bolilor transmisibile la animale ºi de
la animale la om.
Documentul de autorizare sau
inregistrare sanitarã veterinarã de
funcþionare, pentru agricultori, se
elibereazã de D.S.V.S.A. judeþene, în
baza Ordinul Preºedintelui A.N.S.V.S.A
nr.16 / 2010, complectat cu Ordinul 112
/ 2010, privind procedura de
înregistrare sau autorizare sanitarã
veterinarã a fermelor zootehnice cu
activitate comercialã de animale ºi
pãsãri vii, de produse de origine
animalã, a mijloacelor de transport ºi
a altor obiective din domeniul sãnãtãþii
ºi al bunãstãrii animalelor.
Pentru eliberarea "Documentului de
autorizare/înregistrare sanitarã
veterinarã", proprietarul unitãþii zooteh-

între Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, Bancã ºi
Fondul de Garantare vor fi
postate pe site-ul APIA la adresa
www.apia.org.ro.
Potrivit convenþiilor, la
solicitarea scrisã a fermierului,
APIA va elibera o Adeverinþã prin
care confirmã faptul cã
solicitantul a depus cerere de
platã pentru Mãsura 215 - Plãþi
privind bunãstarea animalelor pãsãri, în perioada 20 mai - 30

nice v-a prezenta la D.S.V.S.A.
judeþeanã urmãtoarele documente :
- cererea, în original, conform
modelului oficial;
- certificatul constatator emis de
oficiul registrului comerþului;
- cartea/cardul de exploataþie;
- declaraþia pe propria rãspundere
cã animalele din exploataþie sunt
identificate ºi înregistrate în Baza naþionalã de date ºi cã orice miºcare a
animalelor, inclusiv sacrificare, dispariþie ºi moarte, va fi anunþatã serviciilor
sanitar-veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor competente;
- declaraþia pe propria rãspundere
cã deþine adãposturi pentru animale
care sã asigure acestora condiþii de
sãnãtate ºi bunãstare;
- declaraþia pe propria rãspundere
cã exploataþia ºi animalele sunt incluse în programul acþiunilor de supraveghere, prevenire ºi control al bolilor
la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protecþia animalelor ºi
protecþia mediului, ºi are asiguratã
asistenþa de specialitate de cãtre un
medic de liberã practicã împuternicit;
- declaraþia pe propria rãspundere
cã, în cazul animalelor moarte, va apela la serviciile unitãþilor de neutralizare
a subproduselor de origine animalã
nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea
ecarisãrii.
D.S.V.S.A. judeþeanã, prin personalul
de specialitate, verificã documentele
prezentate, elibereazã certificatul de

iunie 2014, aferentã sesiunii II,
anul I de angajament ºi suma
care reprezintã 30 % din valoarea
deconturilor depuse aferente
acestei sesiunii.
În conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului agriculturii
ºi dezvoltãrii rurale nr. 703/
23.07.2013 privind aprobarea
condiþiilor în care se vor încheia
Convenþiile dintre instituþiile financiare bancare ºi nebancare ºi
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie

înregistrare sanitar-veterinarã, ºi
înscrie operatorul economic în
Registrul unitãþilor autorizate/
înregistrate sanitar-veterinar.
Atenþionãm cã înregistrarea exploataþiilor zootehnice la D.S.V.S.A. Sibiu,
constituie o condiþie obligatorie pentru
crescãtorii de animale ºi pãsãri, din
judeþul nostru, care doresc sã acceseze fonduri europene în cadrul programelor de dezvoltare ruralã, sau subvenþii
pe bunãstare, sau care doresc sã
valorifice animale ºi pãsãri vii, sau
producþia obþinutã de la acestea.
Producãtorii agricoli pot apela pentru
informaþii suplimentare la serviciile de
specialitate din cadrul D.S.V.S.A. sau
A.P.I.A. Sibiu.
Dr. Penþea Ioan Compartiment
Comunicare la D.S.V.S.A Sibiu

Programul
agentului
agricol
Primãria comunei Racoviþa
aduce la cunoºtinþa celor interesaþi
cã programul de lucru cu publicul
al agentului agricol din cadru
instituþiei este în zilele de marþi,
miercuri ºi joi, între orele 8 ºi 15,30.
Vã mulþumim pentru înþelegere.

pentru Agriculturã, în vederea
finanþãrii de cãtre acestea a activitãþilor curente ale beneficiarilor
plãþilor derulate prin Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente
acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãþilor directe, astfel încât
dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi
ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sã

fie în limita de 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act
normativ, Banca trebuie sã facã
dovada cã a acordat credite
beneficiarilor axei I - Creºterea
competitivitãþii sectoarelor agricol ºi forestier, axei III - Calitatea
vieþii în zonele rurale ºi diversificarea economiei rurale ºi axei IV
Leader din Programul Naþional de
Dezvolare Ruralã 2007 - 2013.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

rosu galben albastru negru

Renta viagerã pentru anul 2014, de la APIA

