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Mesajul primarului comunei Racoviþa, Simion
Olariu, cu ocazia Sãrbãtorilor de Paºti
Fie ca sfânta sãrbãtoare a Învierii Domnului Iisus Hristos sã vã aducã luminã ºi pace în suflete ºi în mijlocul familiilor
dumneavoastrã. Sã petreceþi marea sãrbãtoare a sfintelor Paºti cu bucurii ºi sã aveþi parte de alese împliniri. Încrezãtori
în drumul mai bun care se deschide în faþã, vã doresc sãrbãtori liniºtite alãturi de cei dragi.
Hristos a Înviat!
Simion Olariu,
primarul comunei Racoviþa

Mesajul viceprimarului comunei Racoviþa, Claudiu
Trifu, cu ocazia Sãrbãtorilor de P
aºti
Paºti

Se cautã sprijin pentru continuarea
construcþiei capelei mor tuare
De câteva sãptãmâni, în acelaºi timp cu sosirea primãverii,
au fost reluate lucrãrile la construcþia capelei mortuare din
curtea Bisericii Ortodoxe Racoviþa.
Este evident faptul cã o asemenea lucrare necesitã eforturi
umane, financiare ºi materiale deosebite, mai ales în cazul
unei comunitãþi mici, ca a noastrã. Reamintim cã viitoarea
capelã mortuarã de la Racoviþa va fi a comunitãþii ºi este
construitã de membrii comunitãþii. Ca urmare, pentru ca
lucrãrile sã înainteze în ritmul dorit, se face apel la cetãþenii
sau societãþile ce pot contribui cu bani, materiale de
construcþii sau forþã de muncã, sã acorde sprijin. Orice ajutor
este binevenit!
Pentru evitarea oricãror confuzii, menþionãm cã toate
lucrãrile care s-au executat pânã acum la capela mortuarã a
comunei au fost finanþate din donaþii ºi sponsorizãri,
muncitorii fiind voluntari. Aceastã lucrare nu este finanþatã
din bugetul local al comunei.
Persoanele ce pot ajuta sunt rugate sã contacteze primarul
comunei Racoviþa, Simion Olariu.

Se pot plãti impozitele ºi taxele locale
Doar pânã marþi, 31
martie 2015, contribuabilii
ce îºi vor achita cu
anticipaþie
impozitele
datorate bugetului local vor

mai putea beneficia de
bonificaþie (10 % din totalul
sumei
datorate).
De
asemenea, cei ce doresc
sã-ºi achite impozitele ºi

taxele locale fãrã majorãri
au posibilitatea de a se
încadra în cele douã
termene de platã stabilite
de legislaþia în vigoare: 31

La Sebe`u de Sus, încep lucr[rile la
re\eaua de ap[ potabil[
Visul locuitorilor din Sebeºu de Sus de a avea o reþea publicã de alimentare cu apã
potabilã la ei în sat este tot mai aproape de a se înplini. Zilele trecute, au fost semnate
documentele principale ce dau "undã verde" acestei importante investiþii finanþate din bugetul
comunei. Astfel, a fost semnat procesul verbal de predare - primire a amplasamentului (nr.
1252/18.03.2015) ºi s-a emis ordinul de începere a lucrãrilor (nr. 1253/18.03.2015). Odatã
finalizatã aceastã investiþie, va fi fãcut un pas important spre civilizaþie ºi modernitate pentru
comunitatea din Sebeºu de Sus.

martie 2015 ºi 30 septembrie 2015. Impozitele
ºi taxele locale pentru anul
2015 se pot plãti la casieria
Primãriei comunei Ra-

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.

coviþa.
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 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.

rosu galben albastru negru

Hristos a Inviat! Lumea cea cereascã ºi nespusa bucurie a Sfintei Învieri sã se sãlãºluiascã între noi, iar Hristos, El
ce a biruit moartea, sã reverse asupra noastrã pace, sãnãtate ºi belºug de bucurii duhovniceºti!
Paºti Fericite!
Claudiu Trifu,
viceprimarul comunei Racoviþa

pag II

Olariu Simion, primarul comunei Racoviþa - Judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1 ºi a art. 115 alin. l lit. a , din
Legea nr. 2l5/200l privind administraþia publicã localã, republicatã
DISPUNE:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa,
în data de 30 martie 2014, ora 16:30, la sediul Primãriei Racoviþa,
cu urmãtoarea ordine de zi;
1. Proiect de hotãrâre privind preluarea dreptului de
administrare a bunurilor mobile - echipamente de precolectare
a deºeurilor, aprobarea modelului cadru a contractului de
administrare ºi mandatarea primarului sã semneze contractul
de administrare.

Iniþiator, Olariu Simion - primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea preþurilor de vânzare
pentru materialul lemons fasonat ce se va exploata din fondul
forestier proprietatea comunei Racoviþa în anul 2015.
Iniþiator, Olariu Simion - primar;
3. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de avizare
a cererilor de organizare a adunãrilor publice la nivelul comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu
Iniþiator, Olariu Simion - primar;
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modelului cadru al
contractului de închiriere ºi stabilirea taxei pentru terenuri care
aparþin domeniului privat al comunei Racoviþa - zona Grãdini

Proces verbal adunare publicã Sebeºu
de Sus - 27 februarie 2015
Încheiat în data de 27
februarie 2015, în cadrul ºedinþei publice organizate în
localitatea Sebeºu de Sus.
ªedinþa a fost organizatã la
cererea cetãþenilor din localitate având ca subiect revenirea asupra deciziei luate prin
HCL nr. 37/2014 de modificarea categoriei de folosinþã a
189.4 ha din pãºunatul comunei Racoviþa, precum ºi informaþii utile privind introducerea
apei potabile în localitate.
La ªedinþã participã domnul primar Olariu Simion, domnul viceprimar Trifu Claudiu,
domnul Fãþan ºi domnul
Ritivoi- reprezentanþi ai Ocolului
Silvic Avrig, secretarul comunei,
reprezentanþi ai postului de
poliþie Racoviþa ºi aproximativ
60 persoane- locuitori din
Sebeºu de Sus, alãturi de care
au participat domnii consilieri
Tulpan Valentin ºi Stoia Ioan.
ªedinþa s-a organizat ca
urmare a nemulþumirii cetãþenilor cu privire la schimbarea
categoriei de folosinþã a
pãºunatului.
Domnul primar deschide
ºedinþa prin prezentarea ordinii
de zi:
- trecerea pãºunatului în fond
forestier
- introducerea apei la Sebeº
Se începe cu precizarea sã
nu se mai facã confuzie cu privire la pãºunat- pãºunatul nu
se vinde, ci se schimbã categoria ºi se dã în administrarea
Ocolului Silvic pentru a fi exploatat în folosul comunitãþii. Rãmâne al Comunei Racoviþa,
dar în condiþiile legii trebuie
schimbatã categoria de folosinþã datoritã faptului cã are
densitatea foarte mare.
Domnul primar face o prezentare a evenimentelor anterioare adoptãrii HCL nr. 37/
2014.
Începând din anul 2013 mai
mulþi cetãþeni din Sebeº au
fãcut sezizãri cu privire la intrarea în legalitate pentru a putea
aduce lemne din pãºunat.
În fiecare început de an au
venit reprezentanþi ai Ocolului
Silvic pentru a prezenta deconturile ºi bugetul.
În anul 2013, în prima
ºedinþã, unde domnul Fãþan a
prezentat bugetul, a fost vizat
faptul cã din pãºunat se taie
ilegal. Domnul Tulpan propune
sã se dea bon de la primãrie,
dar domnul primar a rãspuns
cã nu se mai poate da.
În ºedinþa din 24 iulie s-a
discutat iniþierea proiectului
privind schimbarea categoriei
de folosinþã, despre cum se vor
marca lemnele, preþul pe
cãruþã care se va stabili de
Consiliul Local.
Cetãþenii sunt nemulþumiþi
ºi pun numeroase întrebãri,
dar sunt rugaþi sã aºtepte pânã ce se terminã de prezentat
toate situaþiile din procesele
verbale ale ºedinþelor.
Unul dintre cetãþeni a spus
cã s-a fãcut ºedinþã la Sebeº
ºi s-a discutat despre pãºunat
ºi despre faptul cã cetãþenii nu
sunt de acord.
Domnul viceprimar: la acea
ºedinþã s-a discutat despre
apã, nu despre pãdure.
Domnul Stoia Ioan: s-a vorbit

despre pãdure, de mult vreþi sã
vindeþi pãºunatul.
Domnul Fãþan se adreseazã
domnului Stoia Ioan: pãdurea
nu a fost vândutã ºi nici nu va
fi, ci doar se va administra de
cãtre Ocol.
Domnul Belciu: la ºedinþa
din iulie s-a propus trecerea în
fond forestier, care trebuia sã
aibã loc dupã propunerea de
a se desfãºura o ºedinþã la
Sebeº, dar consilierii nu au
anunþat cetãþenii.
Domnul Stoia considerã cã
au fost anunþaþi oamenii.
Domnul Belciu Alin: trebuia
sã ne anunþaþi pe toþi. S-a votat
pentru cã dacã nu se voteazã
nu se respectã legea. În Legea
46- Codul Silvic nu scrie cã
suntem obligaþi sã schimbãm
categoria fondului, ci doar se
poate opta.
Domnul Fãþan: trebuie sã
înþelegeþi cã am încercat de la
început sã rezolv situaþia. Suntem obligaþi de lege. Eu am
fãcut o propunere începând de
anii trecuþi ºi cu ceilalþi primari.
Conform OUG nr. 34/2013, art.
3, pãºunatul cu densitatea mai
mare de 0.4 trebuie trecut în
fond forestier. Ocolul este administratorul pãdurii. Am constatat
cã la Sebeº densitatea este
foarte mare. Majoritatea oamenilor îºi procurã lemne din
aceastã suprafaþã. Puteþi sã
luaþi, dar trebuie sã intrãm în
legalitate.
Cetãþean: dacã modificaþi
categoria, noi nu mai putem
intra în pãdure. Nu vrem schimbarea categoriei, sã rãmânã
pãºunatul cum era. O sã
aducem animale, nepoþii o sã
creascã ºi o sã se ocupe de
creºterea animalelor.
Domnu Fãþan: se schimbã
categoria pentru 189.4 ha, mai
rãmân 400-500 ha pe care le
aveþi la dispoziþie pentru
animale ºi le puteþi lãzui pentru
a reda restul de pãºune.
Un cetãþean: sã se facã
forme legale ºi sã se dea bon
de la primãrie. O sã mergem
fãrã bon ºi le aducem acasã.
Domnul Fãþan: puteþi merge
cã este al dumneavoastrã, dar
o sã fiþi prinºi de poliþie pentru
cã le aduceþi farã forme legale.
Un cetãþean: nu avem altã
posibilitate pentru a aduce
lemne de foc.
Domnul Belciu a întrebat cât
costã amenajarea ºi paza.
Domnul Fãþan a rãspuns cã
toate acestea costã 45lei/ha.
Domnul Belciu: nu era
obligatoriu sã se voteze. Nu
sunt de vinã domnul primar sau
domnul Fãþan, ci consilierii. Am
fãcut o contestaþie la aceastã
hotãrâre cu 300 de semnãturi
ºi expunerea de motive din care rezultã cã nu suntem de
acord. Îi rugãm pe domnii consilieri din Sebeº, domnul Tulpan Valentin ºi domnul Stoia
Ioan, sã facã un proiect de
hotãrâre pentru revocarea HCL
nr. 37/2014.
Domnul Tulpan: domnule
Fãþan vã influenþeazã în mod
negativ renunþarea la aceastã
suprafaþã de pãºunat? Rugãmintea mea este sã facem un
proiect de hotãrâre pentru
urmãtoarea ºedinþã.
Domnul Fãþan: eu nu hotã-

rãsc acest lucru. Eu am fãcut o
propunere în baza legii.
Un cetãþean: sã gãsiþi o
modalitate legalã, cum sã marcheze lemnele Ocolul Silvic.
Domnul Fãþan: consilierii vor
lua o hotãrâre pentru a stabili
preþul pentru lemne.
Domnul Stoia: când se face
ºedinþã pentru licitaþie sã fie
invitaþi ºi consilierii.
Domnul Fãþan: în 12 martie
o sã te chemãm.
Domnul Stoia: am cerut un
proiect pentru respectarea tonajului, am încercat sã ajutãm
oamenii, dar ni s-a respins
proiectul. Spuneþi ca sã intrãm
în legalitate, mai sunt 350 ha,
cum îi ajutaþi pe aceºti
oameni?
Domnul Fãþan: nu aþi înþeles
intrarea în legalitate; sunt peste
1800 de cioate pe care le va
plãti cineva. Avem informaþia cã
un cetãþean a promis unei
firme 100 mc de lemne.
Domnul Belciu: oamenii s-au
plâns cã se furã lemnele din
Sebeº; lãsaþi pãºunatul sã îl
administrãm noi ºi nu o sã se
mai fure. Dacã tãiem noi lemnele nu este o problemã, dar
în legãturã cu cei care pleacã
cu lemnele din sat sã fie
anunþatã poliþia.
Domnul Babã: vã rog sã mã
sunaþi pe mine pentru luarea
lemnelor, nu pe altcineva.
Se mai discutã dacã au mai
fost puse bariere forestiere ºi
la alte localitãþi, dacã s-a mai
schimbat categoria de folosinþã, de ce nu s-a schimbat ºi
la Racoviþa, despre revocarea
hotãrârii. Cetãþenii au avut
diferite pãreri ºi propuneri
pentru rezolvarea situaþiei.
Dupã toate discuþiile s-a
ajuns la urmãtoarea concluzie:
sã se facã un proiect de hotãrâre, sã se discute în ºedinþa
urmãtoare a consiliului local,
iar dacã se voteazã, se va
începe procedura de revocare.
Al doilea punct al ordinii de zi
a fost introducerea apei potabile în localitatea Sebeºu de
Sus.
Domnul primar: în ianuarie
s-a semnat contractul pentru
distribuþia apei potabile. Branºamentul pânã la conducta
principalã va fi suportat de
cãtre cetãþean.
Domnul Stoia: vor fi aduse
de cãtre firmã pentru a fi toate
la fel?
Domnul primar: o sã vorbim
cu cei care vor lucra. Banii
pentru acest proiect îi avem. Al
doilea proiect este finalizat, dar
aºteptãm aprobarea pentru
finanþare. Distribuþia este
finanþatã din bugetul local ºi
avem motivaþia de a capta fonduri europene. Când va începe
lucrarea va veni un specialist
sã ofere oamenilor detalii.
Nemaifiind alte nelãmuriri ºi
întrebãri, se încheie ºedinþa
publicã din data de 27 februarie, drept pentru care pe
stenograma scrisã de secretarul comunei au semnat
domnul primar, domnul viceprimar, domnul Belciu Alin,
precum ºi alte persoane din
localitatea Sebeºu de Sus.
Primar Olariu Simion
Viceprimar Trifu Claudiu
Secretar Sîrbu Maria

Mârºa.
Iniþiator, Olariu Simion - primar;
5. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii Consiliului
Local nr. 37/2014 cu privire la schimbarea categoriei de folosinþã
a 189.4 ha din pãºunatul communal în fond - forestier.
Iniþiator, Tulpan Valentin - consilier - în numele localnicilor din
localitatea Sebeºu de Sus.
Emisã în Racoviþa, la 23 martie 2015.
PRIMAR,
OLARIU SIMION
AVIZAT - SECRETAR,
SÎRBU MARIA

PROCES VERBAL
încheiat astãzi, 27 februarie, în cadrul ºedinþei
ordinare a Consiliului Local al Comunei Racoviþa
ªedinþa începe cu 10
consilieri din cei 10 în funcþie.
Mai participã domnul primar,
domnul viceprimar, secretarul
comunei, domnul Fãþan, domnul Ritivoi- Ocolul Silvic Avrig ºi
domnul Stoica Ilie- director GOA
Avrig.
Domnul 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.
Ordinea de zi se suplimenteazã cu proiectul de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei islazurilor comunale
pentru emiterea Ordinului
Prefectului de înscriere în
proprietate.
Suplimentarea ordinei de zi
se supune spre aprobare- se
voteazã în unanimitate pentru.
Primul punct al ordinei de zivalidarea mandatului de consilier al domnului ªerban
Vasile, urmãtorul supleant ales
pentru funcþia de consilier local,
ca urmare a demisiei doamnei
consilier Peciu Florina Florianu.
Comisia de validare a validat
mandatul domnului ªerban
Vasile, care este invitat sã
depunã jurãmântul de credinþã
în faþa consilierilor.
Se supune la vot primul
proiectul de validare a noului
consilier ales. Se aprobã în
unanimitate.
Punctul doi al ordinii de zimodificarea componenþei
Consiliului Local.
Domnul ªerban Vasile
rãmâne consilier în locul
doamnei Peciu Florina.
Se aprobã în unanimitate
modificarea componenþei Consiliului Local.
Punctul 3 al ordinei de zimodificarea comisiei de specialitate buget-finanþe a Consiliului Local- doamna Peciu
este înlocuitã de noul consilier
validat.
Se aprobã în unanimitate.
În continuare, domnul Stoica
Cornel propune sã se discute
punctul 6 al ordinii de zi privind
analizarea oportunitãþii de
achiziþionare a unei staþii de
sortare a deºeurilor colectate de
cãtre Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã Eco Sistem
Avrig. Pentru explicaþii este
prezent domnul Stoica Ilie.
Doamna
Mãerean
precizeazã faptul cã bugetul pe
anul 2015 este aprobat ºi nu a
fost prevãzut acest lucru.
Domnul Primar a precizat cã
adresa a fost primitã dupã
votarea bugetului.
Domnul Stoica Ilie începe cu
prezentarea situaþiei ºi a
necesitãþii de achiziþionare a
unei staþii de selectare, despre
acþiunile pe care le deþine
comuna ca urmare a aderãrii,
importanþa aderãrii, a contractului de delegare, opotunitatea de a avea propria staþie
de sortare, globalizarea la
nivelul judeþului a deºeurilor,
situaþia gunoiului menajer de la
Racoviþa, reducerea costului pe
societate, menþinerea preþului/
taxe. Se detaliazã valoarea
investiþiei, contribuþia comunei,
majorarea de capital.
Domnul Ivan a precizat cã
nota de fundamentare este
detaliatã ºi a întrebat dacã este

echitabil sã se contribuie cu 16
lei/persoanã având în vedere cã
nu se strânge aceeaºi cantitate
de deºeuri.
Domnul Stoica Ilie- un criteriu
de echitaþie este pentru
cetãþeni.
Domnul Ivan- dumneavoastrã ne propuneþi o contribuþie la capitalul GOA, sã luãm
gradul de colectare.
Domnul Stoica Ilie- mã
raportez la populaþie, nu putem
face pe cantitate, echitarea nu
se poate face sutã la sutã, indicatorii sunt la nivel de locuitori.
Este un act de voinþã, nu puteþi
fi obligaþi.
Domnul Ivan- ar trebui sã se
facã o analizã asupra a 1-2 ani
cu cantitatea de gunoi predatã
sã se facã o medie.
Domnul Cândea- gunoiul
poate fi un factor de blocare a
activitãþii unei localitãþi. Neridicarea gunoaielor poate bloca
localitatea. Am niºte întrebãri:
- Ce valoare are o acþiune ?
- Domnul Stoica: 1 leu.
- Atunci, vom avea 39.500 de
acþiuni.
- Care ar fi beneficiul
cetãþenilor prin achiziþionarea
staþiei?
- Domnul Stoica: beneficiul ar
fi cã societatea va face rost de o
altã sursã de capital. Puteþi fi
de acord cu aceastã activitate
urmând ca apoi, în baza acestui
acord de principiu, sã stabiliþi
de comun acord contribuþia cu
care veþi putea adera.
- Domnul Drãgoi Cornel: care
sunt consecinþele pentru cei
care nu adereazã ºi care sunt
beneficiile pentru cei care
aderã?
- Domnul Stoica: dacã
aceastã investiþie va fi fãcutã,
taxa nu va mai creºte sau se
poate micºora.
- Domnul Cândea: câte
acþiuni are Avrigul?
- Domnul Stoica: peste 200
mii, prin contractul de acþiune
nu avem redevenþã, nu se
câºtigã din acþiuni decât servicii
de calitate.
- Domnul Drãgoi Cornel:
Consiliul a luat la cunoºtinþã. O
sã analizãm propunerea
dumneavoastrã.
Domnul Stoica Cornel
propune trecerea la punctul 6 al
ordinii de zi pentru a da cuvântul
domnului Fãþan.
Domnul Fãþan prezintã
bugetul Ocolului Silvic pe anul
2015. Continuã prezentarea
fazei în care se aflã noul amenajament, preþul primit în urma
licitaþiei pentru o partidã,
rãspunde la întrebãrile puse de
consilieri.
Dã explicaþii pe fiecare capitol
bugetar, ce înseamnã produse
conservate, dacã a ieºit planul
de amplasament, de unde se
va începe marcarea lemnelor
pentru populaþie. Prin licitaþie se
va stabili preþul pentru fiecare
categorie de lemne. Programul
va fi ºi pentru Racoviþa ºi pentru
Sebeº ca sã nu fie discuþii.
Pentru fiecare capitol de la
cheltuieli domnul Fãþan dã
explicaþiile necesare.
Consilierii prezintã pe rând
întrebãrile ºi propunerile cu
privire la organizarea achiziþionãrii lemnelor de cãtre locuitori:
când începe marcarea, dacã
se vor da lemne ºi în Cioru, sã
se facã înºtiinþare pentru
drumuri, sã se urmãreascã
cum rãmân drumurile dupã ce
se terminã de tãiat partida, ce

se întâmplã cu stejarii tãiaþi din
Cioru.
Domnul Ivan propune sã se
impunã o cotã maximã de
greutate admisã pentru maºini.
Domnul Tulpan V, spune cã
strãzile sunt foarte înguste ºi
casele sunt apropiate, iar
trecerea maºinilor cu tonaj
mare afecteazã locuinþele.
Domnul Fãþan- o sã cãutãm
o soluþie pentru aceastã
situaþie.
Domnul Stoica Cornel
întreabã dacã mai sunt
nelãmuriri.
Se supune la vot aprobarea
bugetului Ocolului Silvic.
Se aprobã în unanimitate.
Se trece la urmãtorul punct
al ordinii de zi - planul de achiziþii
pe anul 2015.
Domnul Hulpuã rãspunde la
întrebãrile în legãturã cu
proiectele propuse în plan,
despre asfaltare, despre noua
grãdiniþã. Ce se va realiza pe
mãsurã ce vom avea finanþare,
serviciile pentru care sunt
alocate ãi prevãzute anumite
sume.
Domnul Cândea propune ca
serviciul de medicina muncii sã
fie fãcut împreunã cu
personalul din ºcoalã, sã fie
acelaºi medic.
Domnul Stoica supune la vot
proiectul de hotãrâre.
Dupã încheierea prezentãrii,
se voteazã în unanimitate
pentru.
La punctul suplimentat pe
ordinea de zi, secretarul
comunei explicã situaþia cu
privire la finalizarea Legii nr. 165/
2013 privind restituirea terenurilor
preluate în mod abuziv,
urmãtorul pas fiind obþinerea
Ordinului Prefectului pentru
islazurile comunale.
Se studiazã documentaþia ºi
se supune la vot proiectul de
hotãrâre, aprobat în unanimitate.
La diverse, domnul primar
prezintã situaþia cu proiectul de
construcþie a grãdiniþei din
localitatea Racoviþa, cele douã
variante de construcþie a clãdirii,
cum va fi intrarea pentru ambele
propuneri, care sunt amplasamentul, costurile ºi contribuþia
de aproximativ 5,6 mil.
Dupã finalizarea discuþiei
despre
amplasarea
ºi
construcþia grãdiniþei, domnul
Belciu Alin- reprezentant al unui
grup de cetãþeni din localitatea
Sebeºu de Sus înmâneazã
consilierilor listele de semnãturi
ºi expunerea de motive prezentate la ºedinþa publicã din
localitatea Sebeºu de Sus care
a avut loc tot astãzi ºi le vorbeºte
consilierilor care nu au fost
prezenþi în Sebeº despre nemulþumirile lor ºi despre iniþierea unui proiect de hotãrâre de
revocare a hotãrârii nr. 37/2014.
Domnul Cândea a spus cã
atunci când s-a votat acea
hotãrâre a existat ca ºi argument
faptul cã oamenii au cerut
intrarea în legalitate, completând
cã o sã se gandeascã asupra
revizuirii hotãrârii.
Domnul Stoica Cornel
întreabã dacã mai sunt întrebãri.
Nemaifiind alte întrebãri ºi
probleme de discutat, s-au
declarat închise lucrãrile
ºedinþei de astãzi, drept pentru
care s-a semnat alãturi.
PREªEDINTE,
CONSILIER
STOICA CORNEL
SECRETAR,
SÎRBU MARIA
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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 non-discriminatorie 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
Sibiu- www.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.

„În România au loc zilnic
cutremure de micã intensitate
ºi este foarte important sã cunoaºtem principalele modalitãþi prin care putem sã ne protejãm, atât pe noi înºine, cât ºi
familiile noastre sau colegii de
serviciu pe durata producerii
unui cutremur, precum ºi ceea
ce trebuie sã facem imediat
dupã producerea seismului”, a
declarat Frank Hajdinjak, director
general al E.ON Romania.
Pe lângã mãsurile necesare
pregãtirii ºi amenajãrii locuinþei
în eventualitatea unui seism,
respectiv cele legate de comportamentul ce trebuie adoptat
înaintea, în timpul ºi dupã
producerea cutremurului, foarte
importantã este ºi cunoaºterea
ºi însuºirea mãsurilor de
siguranþã în ceea ce priveºte

sursele de gaze naturale ºi
electricitate.
Ce trebuie sã faci înainte de
cutremur?
- asigurã-te cã ºtii de unde
se întrerupe alimentarea cu
gaze naturale ºi cu energie
electricã;
- asigurã-te cã sistemele de
încãlzire (centrala termicã,
boilerul, soba, radiatoare electrice etc.) sunt montate corect
ºi solid fixate pentru ca în caz
de cãdere sau rãsturnare sã
nu rupã conductele de gaz, sã
nu atingã instalaþiile electrice
sau sã aprindã materiale
inflamabile;
- asigurã-te cã articolele inflamabile ºi produsele menajere
chimice sunt depozitate departe de sursele de cãldurã ºi în

Ce trebuie sã faci dupã
producerea cutremurului?
- întrerupe alimentarea cu
gaze naturale ºi cu energie
electricã;
- nu aprinde lumina ºi nu
folosi focul deschis - conductele stradale ºi instalaþiile
interioare de gaze naturale din
clãdiri pot fi avariate (rupte,
fisurate, distruse) ºi pot genera
scãpãri masive de gaze urmate
de incendii sau explozii;
- verificã starea instalaþiei de
gaz doar cu spumã de apã ºi
sãpun, de îndatã ce este posibil. În cazul în care constaþi
scãpãri de gaze, închide robinetul de alimentare cu gaze,
deschide fereastra ºi cheamã
echipa de intervenþie a distribuitorului de gaze natural;
- nu te apropia la o distanþã

electrice cãzute sau suspendate deasupra solului ºi nu
permite altor persoane sã se
apropie;
- stai departe de orice obiect
care ar putea atinge cablurile:
un gard, un copac, o clãdire, o
maºinã;
- atunci când cablurile electrice aeriene ating autovehiculul
în care te afli, rãmâi în interiorul
acestuia, anunþã serviciile de
urgenþã ºi aºteaptã sosirea
echipajelor de intervenþie;
- foloseºte o lanternã pentru
iluminat. Evitã folosirea lumânãrilor pentru a nu provoca o
explozie sau un incendiu;
- nu încerca sã repari singur
defecþiunile produse la instalaþii electrice sau de gaze
naturale. Reparaþiile se fac
doar de cãtre specialiºti autorizaþi.

Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã a P
ersoanelor Tãlmaciu vã informeazã
Serviciul
Public
Persoanelor
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
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri
documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri
documente

COMUNICA
T
COMUNICAT
Arderea miriºtilor, vegetaþiei uscate ºi a resturilor vegetale
se executã numai dupã obþinerea permisului de lucru cu
focul, conform prevederilor Normelor generale de apãrare
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
Administraþiei ºi Internelor nr. 163/2007.
Emiterea permisului se face de cãtre primãrie.
Arderea miriºtilor ºi a vegetaþiei uscate se face cu
respectarea urmãtoarelor prevederi:
a) desfãºurarea arderii numai pe timp de zi;
b) condiþii meteorologice fãrã vânt;
c) supravegherea permanentã a arderii;
d) asigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru stingerea

eventualelor incendii;
e) stingerea totalã a focului înainte de pãrãsirea locului
arderii;
f) executarea arderii în zone care sã nu permitã propagarea
focului la fondul forestier sau construcþii ºi sã nu afecteze
reþelele electrice, de telecomunicaþii ori alte bunuri materiale.
Nerespectarea acestori mãsuri poate fi pedpesitã cu
amendã în cuantum de 2.000 lei.
PRIMAR
SIMION OLARIU
ªEF S.V.S.U
LUCIAN GEREA

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.
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa
persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanþa nr.
21/2002 privind gospodãrirea localitãþilor, fiecare cetãþean
are urmãtoarele obligaþii:
- menþinerea curãþeniei pe trotuare, pe partea carosabilã,
pe porþiunea din dreptul gospodãriei;
- pãstrarea curãþeniei pe arterele de circulaþie;
- respectarea mãsurilor stabilite de consiliile locale
pentru curãþenia în localitãþi ºi în afara acestora (pe câmp);
- depozitarea reziduurilor menajere ºi a gunoaielor numai
în locurile special amenajate de autoritãþi;
- curãþarea albiei vãii din faþa proprietãþii (Valea Lupului,
Valea Moaºei);
Vã mulþumim pentru înþelegere ºi vã rugãm sã pãstraþi
curãþenia, în caz contrar, conform HCL nr. 22/2009, vom
aplica amenzi cuprinse între 150 ºi 300 lei.
PRIMAR
SIMION OLARIU

Vasile ªerban e cel mai
nou consilier local
Începând cu luna februarie a acestui an, Consiliul Local
al comunei Racoviþa are un nou membru, în persoana
consilierului Vasile ªerban (Partidul Naþional Liberal).
Validarea mandatului de consilier local al domnului
Vasile ªerban a fost aprobatã în cadrul ºedinþei ordinare
din data de 27 februarie, prin adoptarea Hotãrârii nr. 12/
2015.
Noul consilierul a luat locul doamnei Florina Peciu
Florianu, ce a demisionat din funcþie.

rosu galben albastru negru

Compor
tamentul preventiv în utilizarea surselor de gaze ºi energie poate salva vieþi
Comportamentul
în cazul unui cutremur
locuri în care nu se pot rãsturna. mai micã de 20 metri de liniile
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Luni, 2 martie, la Centrul de
Documentare
ºi
Informare
“Pinocchio” din cadrul Liceului
Tehnologic Mîrºa s-a desfãºurat
întâlnirea coordonatorilor proiectului local al societãþii civile
“Comorile din Þara Oltului”.
La întâlnire au participat 19
persoane, membri ai echipelor
locale de organizare din Arpaºu de
Jos, Cîrþa, Cîrþiºoara, Avrig, Mîrºa,
Racoviþa ºi Boiþa (reprezentanþi ai
unor instituþii de învãþãmânt, responsabili ai unor organizaþii neguvernamentale, alþi colaboratori),
precum ºi reprezentantul Asociaþiei
de Prietenie “Ille et Vilaine – Sibiu”,
Valentin Arvunescu, iniþiatorul
acestui proiect regional.
În debutul discuþiei s-a adus la
cunoºtinþa celor prezenþi acceptul
Consiliului Local al oraºului Avrig
de a gãzdui ediþia din acest an a
proiectului, pe un teren situat în
incinta fostei Cazarme 935 de la
Mîrºa. De altfel, plecând de la
aceastã informaþie, marea parte a
întâlnirii s-a axat pe clarificarea unor
chestiuni organizatorice, legate de
desfãºurarea adiþiei din acest an.

În plus, cei prezenþi au dezbãtut
ºi lãmurit anumite chestiuni legate
de asigurarea resurselor financiare
ºi materiale necesare desfãºurãrii
taberei – concurs, structura pachetului de informaþii pentru proba
teoreticã a concursului (cunoºtinþe
de culturã generalã despre teritoriul
“Þãrii Oltului”), introducerea unor
probe noi, eliminarea sau modificarea altora, stabilirea unor noi
activitãþi ce ar putea de un plus de
atractivitate ºi utilitate programului
etc. De asemenea, au fost stabilite
principalele repere ale programului
celor trei zile ale acþiunii.
La fel ca ºi în anii anteriori, organizatorii proiectului “Comorile din
Þara Oltului” sperã într-o colaborare
cu diverse entitãþi (Serviciul Public
Salvamont, CTM “Amicii Munþilor”,
alþi colaboratori), care ºi-ar putea
aduce contribuþia, prin diverse prezentãri sau animaþii cu caracter
formator, la realizarea unei ediþii
reuºite.
Având în vedere cã noua programare LEADER va da o mai mare
libertate GAL-urilor de a-ºi defini
mãsuri ºi criterii de selecþie spe-

cifice pentru proiecte inovante,
apare o bunã oportunitate ca
proiectul “Comorile din Þara
Oltului” sã treacã la un alt nivel ºi
sã fie, în continuare, reprezentativ
pentru teritoriu. Este de dorit ca un
mic grup de lucru pe aceastã temã
sã facã o propunere în momentul
realizãrii strategiei de dezvoltare
localã pe care GAL “Þara Oltului” o
va pregãti în partea a doua a anului
2015.
Urmãtoarea întâlnire a grupului
de coordonare “Comorile din Þara
Oltului” va avea loc luni, 30 martie
2015, ora 14, tot la liceul din Mîrºa.
Dupã aceastã ºedinþã tehnicã, un
mic grup se va deplasa în unitatea
militarã pentru a alege locul de
tabãrã, urmând ca echipa celor 5
profesori de sport implicaþi sã-ºi
programeze întâlnirile necesare
realizãrii traseului ºi a probelor de
concurs.
„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

Despre unii oameni, care cred... cã trãiesc
ºi despre alþii, care trãiesc... pentru cã cred
Tot mai mulþi oameni ajung sã fie
mânaºi în viaþã de comandamente
care, pe de o parte le sunt total
strãine, iar pe de altã parte nu fac
decât sã îi înstrãineze de adevãrata
viaþã. Cu siguranþã, ei nu vor
recunoaºte niciodatã acest lucru, ba
dimpotrivã, vor susþine sus ºi tare cã
tot ce fac este ceea ce li se potriveºte
cel mai bine. Dar, acest lucru îl cred
numai ei, pentru cã nu aceasta viaþã
a dorit-o Hristos pentru om. Atâta timp
cât El a declarat cã a venit ”ca lumea
sã aibã viaþã ºi sã o aibã din belºug”
înseamnã cã ceea ce i se potriveºte
omului cel mai bine este viaþa. Dar
nu orice viaþã, nu ”puþinã” viaþã, aºa
cum se obiºnuieºte omul, ci viaþa
îmbelºugatã hrãnitã din Învierea Sa.
Ce-i drept, omul are impresia cã
oferindu-i viaþã Hristos îl obligã sã
renunþe la toate ale sale ºi sã caute
doar viaþa. ªi are dreptate. Aceasta
este dorinþa lui Iisus Hristos Cel înviat
ºi aceasta a fost ºi motivaþia lecþiei
morþii pe Cruce ºi Învierii, lecþie
adresatã omului înlumit, omului atât

de obiºnuit sã adune atât de multe
în jurul lui ºi sã rãmânã atât de gol
pe dinãuntru. Gol de viaþã! Însã, existã
ºi o excepþie, o singurã excepþie, dar
importantã. Hristos nu obligã pe
nimeni.
Ceea ce ne oferã Hristos ca viaþã
în aceastã lume – pânã sã ajungem
sã gustãm din viaþa cea veºnicã –
se numeºte Evanghelia, adicã, aºa
cum este îndeobºte cunoscut, Veste
Bunã. Iar Vestea bunã ni se oferã
pentru a ne deveni mod de viaþã.
Viaþã cu Dumnezeu pentru aici ºi
acum.
Ce poate sã însemne însã, cu
adevãrat, un mod de viaþã? Ceea ce
gândim noi despre viaþã. Cum ne
asumãm noi viaþa, deoarece suntem
ceea ce gândim. O foarte mare parte
din timpul petrecut de pustnici în
pustie era ocupatã de ”lupta cu
gândurile”. Pãrinþii pustiei, pustnicii
vorbesc aproape în mod constant
despre ”paza gândurilor”. De ce?
Tocmai pentru cã în minte se pune
începutul schimbãrii ”modului de

viaþã”, adicã pãrãsirea gândurilor
lumeºti sau trupeºti ºi adoptarea
gândurilor duhovniceºti, a gândurilor
”evanghelice” ca ordonatoare ºi
cãlãuzitoare ale vieþii.
Etapa urmãtoare schimbãrii modului de a gândi este schimbarea
modului de a simþi, adicã schimbarea inimii. Mintea curãþitã de
gândurile patimilor ºi întãritã în
gândul la Hristos ºi la Evanghelie
se coboarã în inimã ºi schimbã
modul de a simþi al inimii, aºa încât
inima este pregãtitã pentru a fi oferitã
lui Hristos dupã cuvântul biblic:
”Fiule, dã-mi inima ta, o inimã curatã,
fãrã de viclenie”! Inima fãrã viclenie
este inima care crede cu adevãrat,
inima care nu mai pãstreazã drept
cãlãuzã niciun gând al lumii, niciun
gând legat de vreun interes ascuns ceea ce este un total nonsens atunci
când ne gândim cã înaintea lui
Dumnezeu ”toate sunt descoperite”
- ci este cãlãuzitã cu precãdere de
Evanghelie.
Însã, ceea ce face pustnicul în

care se gãsesc de-a lungul vãii, de
la Arpaºu pânã la Boiþa, într-o
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 ºi cunostinþe
generale despre teritoriul Þãrii
Oltului, adresat tinerilor de 11-15
ani din localitãþile sibiene cuprinse
în GAL Þara Oltului. Echipele care
reprezintã fiecare comunitate sunt
pregãtite de un grup local de voluntari, format atât din reprezentanþi ai
instituþiilor de învãþãmânti cât ºi din
cetãþeni dornici sã-ºi promoveze
comunitatea.
Anul acesta, concursul se va
desfãºura în perioada 3 – 5 iulie.

pustie aceea trebuie sã facã ºi
creºtinul în lume, anume sã aibã ca
þintã sau þel al vieþii schimbarea
modului sãu de a vieþui. Apostolul
Pavel a ajuns la acest înalt ideal,
ceea ce îi dã posibilitatea sã afirme:
”mie a vieþui este Hristos”. El dã ºi
niºte indicaþii precise în legãturã cu
modul de a vieþui conform lui Hristos,
alternând ceea ce spune el însuºi,
cu ceea ce ”îndeamnã Domnul”. De
altfel, Sfântul Ioan Gurã de Aur explica
în scrierile sale cã singura diferenþã
care existã între cãlugãri ºi creºtinii
din lume este aceea cã cei din cea
de-a doua categorie sunt cãsãtoriþi
iar primii, nu. Cu alte cuvinte, în pustie
sau în lume, scopul vieþii umane este
acelaºi: a vieþui dupã Evanghelie, a
crede, a fi aproape de Hristos, Care
este Viaþa.
Astfel, modul de viaþã nu este ceva
obligatoriu, ci este ceva ales de
fiecare dintre noi pornind de la datele
noastre genetice, de la mediul în care
trãim ºi de la educaþia de care avem
parte. Mai mult, dupã cele afirmate
anterior observãm cã ”modul de
viaþã” este ceva cucerit prin luptã, prin
lupta cu noi înºine, nu, pur ºi simplu,
ceva dat definitiv, ceea ce de altfel
afirmã ºi ºtiinþa educaþiei. Ori, ceea

ce am dori noi sã afirmãm dintru
început este faptul cã, dacã
personalitatea se construieºte
dinamic, din interacþiunea datelor
genetice cu cele ale mediului, pe
fondul educaþiei, un creºtin se naºte
cu o ascendenþã geneticã creºtinã –
din pãrinþi creºtini, cu alte cuvinte –
apoi este introdus într-un mediu
creºtin încã din primele zile ale vieþii
lui, prin Botez, iar educaþia pe care o
primeºte acasã, la ºcoalã ºi în
Bisericã este tocmai Evanghelia sau
modul vieþiurii în aceastã lume în
legãturã cu Dumnezeu, legãturã care
se numeºte credinþã.
Astfel, viaþa fiecãrui om este
chematã sã devinã Veste Bunã, mai
mult ºi mai mult, de la o zi la alta, aºa
încât sã poatã fi identificatã ca mod
de viaþã ”în Hristos ºi în Bisericã”.
Este un mod de viaþã plin de
înþelepciune. O înþelepciune
dobânditã printr-o vieþuire în
rugãciune, o vieþuire care determinã,
de fapt, supra-vieþuirea, o vieþuire
superioarã, o vieþuire aparte, de Sus.
O vieþuire care se împlineºte
întotdeauna prin Înviere ºi numai prin
Înviere. A lui Hristos ºi a noastrã.
Pr. Vasile GAFTON,
Protopopul Avrigului

HOTÃRÂREA nr
nr.. 14 - privind modificarea componenþei comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Consiliul Local al comunei Racoviþa, întrunit în ºedinþa ordinarã la data
de 27 februarie 2015;
Având în vedere necesitatea înlocuirii consilierului plecat, propunem
constituirea comisiilor de specialitate, þinând cont de înlocuire în
locurile rãmase vacante,
Având în vedere procesul - verbal
al comisiei de validare , încheiat în
data de 27.02.2015 privind legalitatea
alegerii fiecãrui consilier pe baza
documentelor depuse.

În conformitate cu prevederile art.
15-27 ºi 29-30 din Ordonanþa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare ºi funcþionare a consiliilor locale,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, Legea nr. 673/2002 privind
aprobarea O.G. 35/2002,
În temeiul art. 31 alin. 2, art. 45 alin.
1, art. 115 alin. 1 lit. "b" din Legea nr.
215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,

HOTÃRÃªTE :
Art. 1 Se modificã componenþa
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Racoviþa,
astfel:
A. Comisia pentru dezvoltare
economico-socialã, buget - finanþe,
administrarea domeniului public ºi
privat, agriculturã, gospodãrie
comunalã, protecþia mediului turism, servicii ºi comerþ,
În urmãtoarea componenþã:
1. Ivan Simion

2. ªerban Vasile
3. Stoica Cornel
4. Trifu Claudiu Valer
5. Tulpan Valentin
B. Comisia pentru învãþãmânt,
culturã, sãnãtate ºi familie, protecþie
copii, tineret ºi sport, activitãþi social
culturale, culte, protecþie socialã,
În urmãtoarea componenþã:
1. Cândea Valer
2. Telebuº Marius Iulian
3. Drãgoiu Cornel Mircea
C. Comisia pentru administraþie

publicã localã, juridicã ºi de
disciplinã, apãrarea ordinei ºi liniºtei
publice, a drepturilor cetãþenilor,
În urmãtoarea componenþã:
1. Stoia Ioan
2. Drãgoi Dionisie
3. Mãerean Ana
Adoptatã în Racoviþa , la data de
27 februarie 2015.
PREªEDINTE,
STOICA CORNEL
AVIZAT - SECRETAR,
SÎRBU MARIA

Comunicat de presã
Începând cu data de 1 aprilie
2015,
paºapoartele
simple
electronice vor fi expediate la
domiciliul/reºedinþa solicitantului,
la cererea acestuia, prin serviciul
de curierat rapid al Poºtei Române.
Tariful de expediere a documentelor de cãlãtorie este de 7,97
lei ºi se achitã la primirea
paºaportului.
Solicitanþii trebuie sã-ºi exprime
opþiunea, prin completarea
formularului de livrare a paºa-

portului prin C. N. Poºta Românã
S.A., în momentul depunerii cererii
pentru eliberarea paºaportului
simplu electronic la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea ºi Evidenþa Paºapoartelor Simple, din cadrul Instituþiei
Prefectului - Judeþul Sibiu.
În ziua în care Poºta Românã va
prelua paºaportul emis de Direcþia
Generalã de Direcþia Generalã de
Paºapoarte, destinatarul va primi
automat un SMS cu numãrul

documentului de transport (AWB)
care va însoþi plicul cu paºaportul
ºi va fi informat cã livrarea se va
efectua prin Prioripost, serviciul de
curierat rapid al Poºtei Române. În
ziua livrãrii, destinatarul va fi
contactat telefonic pentru a i se
comunica mai multe detalii.
Dacã în termen de cinci zile
lucrãtoare de la primirea SMS-ului
de notificare a livrãrii destinatarul
nu este gãsit acasã, paºaportul va
fi returnat la sediul Serviciului Public

Comunitar pentru Eliberarea ºi
Evidenþa Paºapoartelor Simple
Judeþean din raza de domiciliu /
reºedinþã a destinatarului.

Amãnunte despre taxele ºi documentele necesare pentru eliberarea paºapoartelor sunt publicate pe
www.prefecturasibiu.ro.

Se cautã ciurdari pentru Racoviþa
Obºtea crescãtorilor de animale din comuna Racoviþa angajeazã
pãstori pentru ciurda de vite a satului.
Cei interesaþi pot depune solicitãri (cereri) la sediul Primãriei
comunei Racoviþa, pânã în data de 10 aprilie 2015.
Obºtea crescãtorilor de vite din Racoviþa

rosu galben albastru negru

Proiectul “Comorile din Þara Oltului”- ºedinþã
organizatoricã la Mîrºa

