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HAI S{ COLECT{M SELECTIV!
(sticle, borcane etc).
Consiliul Judeþean Sibiu a
finalizat predarea cãtre
fiecare unitate administrativ
teritorialã membrã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "ECO SIBIU", a
recipientelor pentru colectarea separatã a deºeurilor
reciclabile ãi biodegradabile,
precum ºi a unitãþilor de
compostare individual.
În total, în întreg judeþul au
fost livrate ºi recepþionate
96.370 de recipiente pentru
colectarea separatã ºi unitãþi
de compostare individualã.

Containerele sunt folosite în
cadrul proiectului "Sistem de
Management Integrat al
Deºeurilor în Judeþul Sibiu."
Valoarea totalã a contractului este de aproape 17
milioane de lei + TVA. Livrarea
recipientelor a început în luna
iunie 2014 ºi a fost finalizatã
într-un interval de 5 luni.
Echipamentele
sunt
inscripþionate cu autocolante
informative - cu imagini ºi text
- care explicã codul culorilor
pentru colectarea separatã a
deºeurilor, fãcând astfel mai
uºoarã utilizarea lor: albastru

- pentru hârtie ºi carton;
galben - pentru plastic ºi
metal; verde - pentru sticlã;
maro - pentru deºeuri
biodegradabile.
Proiectul "Sistem de
Management Integrat al
Deºeurilor în Judeþul Sibiu"
este cofinanþat de Uniunea
Europeanã prin Fondul
European de Dezvoltare
Regionalã. Prin punerea în
aplicare a acestui proiect se
urmãreºte îmbunãtãþirea
calitãþii vieþii ºi a stãrii de
sãnãtate a cetãþenilor judeþului Sibiu.

HOTÃRÂREA NR. 19/2015
Consiliul Local al comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþã
ordinarã la data de 30 martie 2015,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 1323/
23.03.2015 a primarului comunei
Racoviþa, privind necesitatea constituirii unei comisii de avizare;
- raportul secretar ului comunei nr.
1301/20.03.2015;
- adresa nr. 16069/06.11.2015 a
Instituþiei Prefectului, cu privire la
reorganizarea structurii comisiei de
avizare a cererilor de organizare a
adunãrilor publice;
- adresa nr. 1964012 a
Inspectoratului Judeþean de Jandarmi
Sibiu;
- adresa nr. 50058/RCT din
12.11.2014 a Postului de Poliþie
Racoviþa;

- prevederile art. 8 din Legea nr. 60/
1991 privind organizarea ºi
desfãºurarea adunãrilor publice, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- raportul favorabil al Comisiei de
Specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 115 alin1 lit. b din Legea
nr. 215/2001 a administraþiei publice
locale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
HOTÃRÂªTE:
Art. 1. Se numeºte Comisia de
avizare a cererilor de organizare a
adunãrilor publice la nivelul comunei
Racoviþa, în urmãtoarea componenþã:
- Olariu Simion - primarul comunei
Racoviþa
- Sîrbu Maria - secretarul comunei
Racoviþa
- Babã Ioan Constantin - ºef la
Postul de Poliþie Racoviþa

- Un reprezentant al Inspectoratului
Judeþean de Jandarmi Sibiu
Art. 2. Organizatorii adunãrilor publice
vor depune cerere scrisã la Primãria
comunei Racoviþa cu cel puþin 3 zile
înainte de data desfãºurãrii acestora,
în care trebuie menþionatã denumirea
sub care este cunoscut grupul
organizator, scopul, locul, data, ora
începerii ºi durata acþiunii;
Art. 3. Comisia îºi desfãºoarã
activitatea, analizeazã cererile ºi emite
avize pozitive sau negative, în
conformitate cu legislaþia în vigoare;
Art. 4. Este interzisã desfãºurarea
simultanã a douã sau mai multe
adunãri publice distincte în acelaºi loc
sau pe aceleaºi trasee, indiferent de
caracterul acestora;
Art.5. Este interzisã desfacerea
bãuturilor alcoolice în locurile destinate

ªedinþã publicã, 19 aprilie
2015, Sebeºu de Sus
Duminicã, 19 aprilie 2015, la Cãminul Cultural din localitatea Sebeºu de
Sus, a avut loc o ºedinþã publicã, organizatã de cãtre Primãria Comunei
Racoviþa.
La întâlnire au fost invitaþi ºi au participat dirigintele de ºantier al societãþii
ce executã lucrarea de alimentare cu apã a satului, Coþofanã Ioan, precum ºi
alþi reprezentanþi ai acestei societãþi. Au fost prezenþi, de asemenea domnul
primar Olariu Simion ºi domnul viceprimar Trifu Claudiu.
Responsabilii societãþii au rãspuns tuturor întrebãrilor ºi nelãmuririlor
localnicilor referitoare la lucrarea importantã ce se executã în satul Sebeºu
de Sus.
În cadrul întâlnirii au fost discutate chestiuni referitoare la branºamente
(execuþie ºi costuri), despre modalitatea de derulare a lucrãrilor.
Oferta ºi preþurile pentru branºamentele individuale poate fi consultatã de
cetãþenii interesaþi la sediul Primãriei ºi urmeazã a fi publicatã pentru a putea
fi studiatã.
Dupã terminarea lucrãrilor, vor fi fãcute publice informaþii referitoare la
perioada în care se vor efectua branºamentele.

privind privind constituirea Comisiei de
Avizare a cererilor de organizare a
adunãrilor publice la nivelul comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu

desfãºurãrii adunãrilor publice, în
imediata apropiere, pe toatã durata
acestora, cu exceptia celor cu caracter
specific;
Art. 6. Primãria este obligatã sã
întreprindã orice mãsuri legale de
naturã a asigura caracterul paºnic ºi
civilizat al adunãrilor publice;
Art. 7. Sunt interzise adunãrile publice
prin care se urmãreºte defãimarea
þãrii ºi a naþiunii, îndemnul la ura
naþionalã, incitarea la discriminare ºi
la violenþa publicã, încãlcarea ordinii,
siguranþei sau moralitãþii publice, a
drepturilor ºi libertãþiilor cetãþenilor sau
punerea în pericol a sãnãtãþii acestora;
Art. 8. Reprezentantul Postului de
Poliþie Localã poate delega atribuþiile
subordonaþiilor sãi, dl. Cristina Mihai
ºi dl. Iliescu ªtefan Marian, în cazul în
care se aflã în concediu sau în

imposibilitatea de a-ºi exercita
atribuþiile temporar;
Art. 8. Reprezentantul Inspectoratului
Judeþean de Jandarmi Sibiu va fi
desemnat în urma informãrii, cu cel
puþin 48 de ore înainte, despre
întrunirea acestei comisii;
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinirea a
prezentei se însãrcineazã primarul
comunei Racoviþa ºi secretarul
comunei;
Art.10. Prezenta se comunicã, prin
grija secretarului, Instituþiei Prefectului
Sibiu ºi persoanelor interesate.
Racoviþa, la 30 martie 2015.
PREªEDINTE ªEDINÞÃ,
VICEPRIMAR
TRIFU CLAUDIU
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR
SÎRBU MARIA

Se cautã sprijin pentru
continuarea construcþiei
capelei mor
tuare
mortuare
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 membri comunitãþii. Ca urmare,
pentru ca lucrãrile sã înainteze în ritmul dorit, se face apel la cetãþenii
sau societãþile ce pot contribuii 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 sau executat pânã acum la capela comunei au fost finanþate din donaþii ãi
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.

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.

rosu galben albastru negru

În prima jumãtate a acestei
luni, în mai multe locuri din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
au fost amplasate recipiente
pentru colectarea separatã a
deºeurilor
reciclabile
(pubele).
Primãria comunei Racoviþa face un apel la toþi
cetãþenii sã respecte categoria de deºeuri introdusã în
fiecare pubelã, astfel încât
eficienþa programului de
colectare selectivã sã fie cât
mai mare, diminuându-se
prin aceasta volumul de
gunoi pe care populatia din
comunã îl scoate la poartã în
ziua de colectare.
Prin respectarea categoriilor de deºeuri, fiecare
cetãþean va dovedi respect
pentru sine, mediu ºi pentru
comunitatea în care trãieºte.
Aºadar, în containerele
albastre introduceþi doar
hârtie ºi carton, în containerele galbene introduceþi
doar recipienþi din plastic
(PET), plastic ºi metal, iar în
containerele verzi introduceþi
doar ambalaje din sticlã

PROCES VERBAL

încheiat astãzi, 30 martie, în cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Local Racoviþa
ªedinþa începe cu toþi cei 11
consilieri în funcþie.
La ºedinþã participã dl. primar, dl.
viceprimar, d-na director a ªcolii
Gimnaziale Racoviþa ºi un reprezentant al firmei Trans Grup Agapia,
care executã lucrarea proiectului
,,Reþea de distribuþie a apei potabile
în localitatea Sebeºu de Sus,,.
La ºedinþã mai participã ãi un grup
de cetãþeni din localitatea Sebeºu
de Sus.
ªedinþa începe prin alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru
urmãtoarele 3 luni.
Este ales dl viceprimar Trifu
Claudiu, cu 11 voturi pentru.
Se întreabã despre procesele
verbale ale ºedinþelor anterioare: cel
de la ºedinþa publicã de la Sebeºu
de Sus ºi cel de la ºedinþa ordinarã
din luna februarie.
D-na Mãerean întreabã de ce a
zis dl. consilier Stoia la ºedinþa de la
Sebeº cã se furã pãºunatul.
Dl. Stoia Ioan dã explicaþii.
D-na Mãerean - ce sunt cu
consilierii care au votat proiectul cu
pãºunatul. Dacã se poate pãºuna,
ce vreþi sã faceþi cu lemnul?
Dl. Tulpan Valentin - sã se dea la
populaþie, pe bazã de bon.
Dl. Belciu - sã se dea lemne la
populaþie, nu la Ocolul Silvic, pentru
cã nu mai putem intra cu animalele în
fondul forestier.
Dl. viceprimar - animalele sunt
animale, nu au legãturã cu lemnele
din pãºunat. Nu confundaþi lucrurile.
Dl. Drãgoi Cornel - d-voastrã aþi
fãcut reclamaþii cã se furã lemnele.
Dl. Primar a cãutat o soluþie ºi s-a
aprobat.
Dl. Stoia - se puteau marca
lemnele din pãºunat de cãtre cei de
la Ocolul Silvic.
Dl. viceprimar - am fost sã vedem
cum aratã zona. Sunt 1800 de
cioate.
Se supune spre aprobare
ordinea de zi a ºedinþei.
Dl. viceprimar propune sã suplimenteze ordinea de zi cu încã douã
proiecte de hotãrâre.
Se aprobã în unanimitate.
Se supun la vot ºi procesele
verbale ale ºedinþelor anterioare.
Consilierii sunt de acord cu cele
scrise în procesele verbale ºi se
aprobã în unanimitate.
Dl. Ivan propune ca d-na director
sã nu mai aºtepte pânã la finalul
ºedinþei ºi sã se discute la început
problema pentru care a venit.
Dl. primar - am invitat-o pe d-na
director pentru a discuta variantele
despre grãdiniþã. Erau douã variante
- un amplasament nou ºi o extindere
de corp.
Dl. Telebuº - mai sunt valabile
studiile?
D-na director - au expirat avizele
dar studiile sunt valabile.
D-na Mãerean - acum nu sunt în
localitate copii pentru 5 grupe, dar
pe viitor cum va fi?
D-na director - vor fi 3 grupe.
Proiectul a fost analizat din 2008. Se
va actualiza valoarea , proiectul va
rãmâne la fel, se va discuta doar
despre amplasament. Programul
prelungit presupune alt proiect.
Trebuie fãcut un studiu suplimentar,
presupune o schemã largã pentru
personal.
Dl. Telebuº - vechiul proiect nu
poate fi adaptat la program prelungit?
Dl. primar - Proiectul desfãºurat
prin programul de la minister prevede
anumite proiecte stas. Noi dorim
construcþia unei grãdiniþe cu program
prelungit lucru realizabil prin noul
PNDR 2014-2020. Proiectul de la
minister nu prevede o gradiniþã cu
program prelungit.
D-na director - dacã renunþãm la

proiect nu mai putem primi finanþarea
de la Minister.
Dl. Ivan - am încercat sã avem o
perspectivã pentru a fi construit
pentru viitor.
D-na director - existã sursã de
finanþare?
Dl. Ivan - existã din Fonduri Europene. Putem face eforturi sã ne
adaptãm la condiþiile viitoare, la
normele impuse.
Se mai discutã în continuare
despre amplasament, despre
posibilele surse de finanþare, cum
va rãmâne cu vechiul proiect, dacã
este o necesitate a oamenilor ca sã
se meargã pe vechiul proiect.
Dl. primar propune sã se ia o
decizie dacã rãmânem pe proiectul
de la minister sau pentru o grãdiniþã
cu program prelungit, ne indreptþm
spre un proiect pe fonduri europene.
Se propune sã se renunþe la
vechiul proiect ºi sã se facã proiect
pentru program prelungit - cu altã
temã de proiectare.
Se supune la vot. Se voteazã -11
voturi pentru.
Se continuã ºedinþa cu urmãtorul
invitat: dl. Narcis - reprezentantul
firmei care executã lucrarea pentru
introducerea apei la Sebeº.
Dl. Stoia - de ce nu se terminã
întâi branºamentele ºi apoi sã se
facã proba pentru presiune.
Reprezentant Trans Grup - se
va face pe þeava de distribuþie apoi
pe branºament pentru a se verifica
rezistenþa.
Dl. Ivan - în momentul în care se
fac branºãrile se fac ºi verificãrile
pe fiecare branºament în parte.
Dl. Tulpan - verificarea se face
dacã au oamenii cãminele fãcute.
Reprezentant Trans Grup - se
poate face ºi dacã nu au cãminele.
Se prezintã în continuare detalii
legate de lucrare, de branºamente,
cum se vor face trecerile pe sub
poduri, cã firma o sã facã
branºamentul, cât va costa
aproximativ branºarea, cu sau fãrã
cãmin.
Firma care executã lucrarea va
repara dacã se va strica ceva la
celelalte reþele de utilitãþi.
Se propune ca în prima duminicã
dupã Sfintele Sãrbãtori de Paºti sã
se þinã o ºedinþã la Sebeº pentru a
se informa cetãþenii cu privire la lucrarea ce se va executa pentru introducerea apei, cât ºi despre costurile
pe care oamenii le vor suporta. Se
vor pune afiºe pentru a fi oamenii
înºtiinþaþi.
Se trece la primul punct al ordinei
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.
Dl. primar - este vorba de cele 30
de pubele care le avem. Le vom
poziþiona sãptãmâna viitoare în
amândouã localitãþile, pentru a fi
selectat gunoiul si roaga populatia
sa respecte etichetele de pe pubele.
Dl.Tulpan - vor fi împrejmuite
pubelele?
Dl. viceprimar - nu, vor fi doar
legate.
Se trece la punctul 2 al ordinei de
zi.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de vânzare
pentru materialul lemons adus la drum
auto ce se va exploata din fondul
forestier proprietatea comunei
Racoviþa în anul 2015.
Dl. primar - tabelul cu preþuri este
valabil pentru ambele localitãþi.
Dl. Stoia - sunt minime sau
maxime?

Dl. primar - vor fi fixe.
Dl. Tulpan - sunt preþurile de la
rampã?
Dl. primar - da. Pentru a primi toatã
lumea, se va face tabel cu solicitanþii
ºi se va împãrþi pe locuitori, pe numãr
de casã, sã nu fie discuþii.
Dl. Tulpan - cine va da bonul?
Dl. primar - bonul va fi dat de
pãdurar. El va face tabelul cu
înscrierile dar vor fi verificate de
primãrie.
Dl. Cândea - dl. Fãþan a spus cã
anii trecuþi nu s-au vândut lemnele,
nu cred cã se vor vinde nici anul
acesta.
Dl. primar - dacã nu se vor vinde
se vor duce la rampã, la Porumbacu,
pentru a fi vândute.
Dl. viceprimar întreabã dacã mai
sunt nelãmuriri.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã în unanimitate - 11
voturi pentru.
Se trece la punctul trei al ordinei
de zi.
3. Proiect de hotãrâre privind
constituirea Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunãrilor
publice la nivelul comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu.
Dl. primar - la orice adunare care
se va organiza în comunã este
nevoie de avizul unei Comisii
constituitã la nivelul primãriei în
colaborare cu alte instituþii.
Dl. Stoia - pentru ºedinþa cu apa
este nevoie?
D-na secretar - este nevoie de
avizare pentru adunãrile care nu
sunt organizate de instituþiile publice.
Se supune spre aprobare.
Se aprobã în unanimitate - 11
voturi pentru.
Se trece la urmãtorul punct al
ordinei de zi.
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea modelului cadru a
contractului de închiriere ºi stabilirea
taxei pentru terenuri care aparþin
domeniului privat al comunei Racoviþa
- zona Grãdini Mârºa.
Dl. primar - deoarece nu s-a
finalizat PUG-ul, încercãm o
modalitate pentru a încasa chiria
pentru terenurile noastre.
Dl. Ivan - când se va aproba
proiectul, se trece la implementare.
Comisia constituitã sã verifice ºi sã
consemneze cu exactitate clãdirea,
din ce este construitã, dacã este
construcþie sã aibã dreptul de
preempþiune.
Dl.Cândea - la obligaþia pãrþilor sã
se precizeze acest lucru.
Dl. Stoica Cornel - sã se facã o
schiþã pentru fiecare teren.
Dl. Ivan - în situaþia actualã, nu
plãteºte nimeni nimic. Contractul
este baza pentru a ºti ce persoane
au ocupat terenurile. Preþul este o
valoare acceptabilã pentru început.
Dl. Hulpuº - la chirie se adaugã ºi
impozitul pe terenul extravilan.
Dl. Ivan - ar trebui sã mai fie un
articol pentru posibilitatea de a
modifica anual chiria.
Dl. Cândea - ºi pentru durata
contractului. Dacã se pun 5 ani nu
se mai poate realiza ceea ce a
propus dl. primar cu Planul General
de Urbanism. Sã punem o perioadã
mai micã, doar de 1 an.
Dl. Ivan - în proiect este de 0.5 lei
/mp, este o sumã foarte mare, dar
nici sã le dãm terenul pe nimic.
Dl. Tulpan - lãsaþi la 0.25 lei /mp
pentru cã oamenii nu au bani sã
plãteascã.
Dl. Drãgoi - sã vedem în ce scop
este folosit terenul ºi dacã se meritã
banii.
Dl. primar - în 2012 am fãcut un
protocol cu Avrigul, am renunþat la
blocuri pentru zona de la Grãdini.
Pentru blocuri aveam aceleaþi

obligaþii.
Dl. Ivan - trebuie sã rezolvãm
aceastã situaþie. Acolo se extind
mereu construcþiile. Sã demarãm
proceduri pentru rezolvarea acestei
situaþii.
Dl. Cândea - mergem pas cu pas
pentru a încerca sã recuperãm banii
pe acel teren, care ni se cuvin de
drept.
Dl. Tulpan - eu propun 0.25 lei/mp.
Sã votãm cele douã variante.
Dl. Telebuº - având în vedere cã
Avrigul a propus un preþ, sã
încheiem contractul pe 1 an de zile
la preþul propus de 0.1 lei/mp apoi sã
hotãrâm ce o sã facem în
continuare.
Dl. Ivan - am sesizat o infracþiune,
trebuie sã rezolvãm situaþia. Sã se
facã adresã la Avrig pentru baza
de date. Dacã sunt identificaþi,
trebuie sã plãteascã la Racoviþa.
Dl. Telebuº - sº primeascã o
decizie de impunere cu cât au de
platã.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre cu 0.5 lei/mp.
Se voteazã: 9 voturi pentru ºi 2
voturi împotrivã.
Se trece la urmãtorul punct al
ordinei de zi.
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 comunal în fond
forestier.
Dl. Telebuº - dacã aþi fost la
Prefecturã, sã ne faceþi o
prezentare la cele discutate acolo.
Dl. Hulpuº prezintã unele detalii
referitoare la proiectul ,,Captarea,
Tratarea ºi Înmagazinarea Apei la
localitatea Sebeºu de Sus", cu
precizarea cã creºterea veniturilor
la bugetul local se poate face prin
diferite modalitãþi, precum chiria pe
unele terenuri (zona Grãdini Mîrºa)
precum ºi din administrarea
pãºunatului ºi a fondului forestier. A
fost întrebat ºi dl. Nicula despre
reducerea suprafeþei de pãºunat
pentru cã pe acea suprafaþã nu se
poate pãºuna cu animalele, aceastã
suprafaþã fiind de fapt pãdure.
Dl. Belciu - cu cât cresc veniturile
din cei 189,4 ha? O sã fiþi în pierdere.
Trebuie sã se mai facã împãdurire
pentru a scoate profit. Puteþi câºtiga
prin întabularea unor terenuri pe
marginea râului ºi cu banii rezultaþi
din chirie sã se facã lãzuirea la
restul pãºunatului.
Dl. Stãnilã - nu avem unde merge
cu animale.
Dl. ªerban (cetãþean) - câþi bani
aþi câºtigat de la Ocolul Silvic? Aþi
câºtigat foarte puþin, lãsaþi
pãºunatul cum a fost pânã acum.
Dl. Ivan - sã facem o listã cu
condiþiile noastre pentru a fi scos la
licitaþieAmenajamentul. Sã nu treacã
luna decembrie. Înainte sã expire
contractul de administrare, sã
cãutãm alt administrator.
Dl. Belciu - gândiþi-vã la oamenii
care trãiesc din lemne.
Dl. consilier ªerban Vasile - vreau
sã propun o altã variantã: sã se revinã în toamnã la categoria de
pãºunat apoi sã fie administrat de
persoane fizice.
Dl. primar - nu se poate aºa ceva,
nu se trece uºor la categoria de
pãºunat pentru cã lemnele au
densitatea mai mare de 0,4 in
diametru, aceasta fiind pãdure.
Dl. Telebuº - Dacã am votat atunci
legal, acum este legal dacã votãm
împotrivã?
Dl. Tulpan - orice hotãrâre poate
fi revocatã. Sã votãm sã se revoce
HCL 37/2014 pentru a fi în
asentimentul cetãþenilor ºi apoi sã
vedem ce se va întâmpla.
Dl. Hulpuº - pentru revocarea
unei hotãrâri termenul legal de
contestaþie este de 60 de zile,
intrucât aceasta a intrat in circuitul
civil ºi a produs efecte juridice.
Dl. Tulpan - am fãcut proiectul de
revocare, rugãmintea este de a se
supune la vot.

Dl. Stoia - sunt douã variante: prin
Contencios Administrativ sau prin
petiþie la Minister sã nu se semneze
Amenajamentul Silvic.
Dl. Drãgoi Cornel - de ce nu ai
anunþat oamenii despre ceea ce se
întâmplã?
Dl. Stoia - eu am anunþat oamenii,
trebuia sã fie anunþaþi ºi de dl. primar.
Dl. Ivan - ne aflãm în faþa unui fapt
împlinit. La data când am aprobat
hotãrârea, trebuia sã se facã o
informare asupra problemei ºi sã se
discute cu oamenii. Noi am analizat
strict pe temei de legalitate, dacã
avem pãºunat, dacã avem o situaþie
legalã pentru tãierea lemnelor.
Pãdurea a fost amenajatã silvic, s-a
constatat cã este pãdure, s-a luat la
cunoºtinþã de mai multe instituþii
acest lucru. Dacã revenim asupra
ei, o sã rãspundem în faþa legii pentru
ceea ce facem.
Dl. Hulpuº - o variantã ar fi sã
vorbiþi cu dl. Nicula sã lãzuiþi din
suprafaþa lui.
Dl. ªerban (cetãþean) - dacã
suntem prinºi cu lemnele o sã plãtim,
nu o sã mai avem de unde tãia.
Dl. primar - noi am încercat sã
intrãm în legalitate, dupã cum aþi
solicitat d-voastrã.
Dl. Radu - dacã oamenii nu au
fost de acord, nu trebuia sã propuneþi
acest lucru. Consilierii mediazã între
primar ºi cetãþeni.
Dl. Primar - inclusiv dl. Tulpan a
votat pentru proiect.
Dl. Tulpan - am votat pentru cã
aºa a fost situaþia, am fost
constrâns sã votez.
Dl. Stoia - când s-a propus, nu am
fost de acord, când s-a votat am
fost internat la spital.
Dl. viceprimar - se poate vota prin
vot secret.
Dl. Telebuº - de ce sã votãm prin
vot secret? Votãm fiecare cum
credem.
Dl. Belciu - puteþi revoca un lucru
greºit în baza contestaþiei depusã
de cetãþeni, nu faceºi o ilegalitate.
Dl. Cândea - vreau sã vã întreb
dacã noi votãm favorabil acest
proiect ce se va întâmpla ulterior?
Dl. primar - O sã vedem ce va
decide Prefectura.
Dl. Stoia - dacã se va face petiþie
la Minister sã nu se semneze
amenajamentul, este singura
modalitate legalã de revocare, dar
nu vreþi acest lucru.
Dl. Cândea- dacã mergem prin vot
secret, nu rezolvã nimic.
Dl. Drãgoi Cornel - dacã proiectul
vine înapoi, ce motivaþie avem pentru
aprobarea lui?
Dl. Belciu - contestaþia cetãþenilor,
aveþi baza legalã.
Dl. Cândea - sã lãsãm discuþiile
pentru cã sunt lucruri care vã
contrazic, sunt oameni care trãiesc
din vânzarea lemnelor.
Nu ne mai acuzaþi cã nu vrem sã
facem acest lucru.
D-na Mãerean - dacã aþi fost la
Prefecturã, sã ne spunã d-na
secretar legalitatea acestei situaþii.
D-na secretar - am fost la
Compartimentul de Verificarea a
Legalitãþii Actelor ºi am întrebat
modalitatea legalã de revocare a
hotãrârii, cum am putea reveni
asupra ei pentru a fi oamenii
mulþumiþi. Singura modalitate este
cea de anulare a hotãrârii prin
Instanþa de ContenciosAdministrativ,
la iniþiativa cetãþenilor. Hotãrârea are
aviz de legalitate, noi nu putem reveni
asupra ei deoarece ne vom afla sub
incidenþa legii.
Dl. viceprimar supune la vot
proiectul de hotãrâre.
Se voteazã astfel:
- 3 voturi pentru: d-nii consilieri
ªerban Vasile, Stoia Ioan, Tulpan
Valentin;
- 8 abþineri - ceilalþi consilieri.
Proiectele de hotãrâre care
privesc patrimoniul au nevoie de 2/3
din totalul voturilor pentru a fi
adoptate. În acest caz, erau nevoie
de 8 voturi pentru. Aºadar, proiectul
de hotãrâre este respins.

Dl. consilier Valentin Tulpan a
pãrãsit sala de ºedinþã, împreunã
cu cetãþenii din localitatea Sebeºu
de Sus, datoritã faptului cã proiectul
nu a fost aprobat.
ªedinþa continuã cu cele douã
puncte care au fost suplimentate pe
ordinea de zi.
1. Proiectul de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului de
Salubrizare Judeþean.
D-na Mãerean - ce facem cu
staþia de la ªura Mare?
Dl. Drãgoi Cornel - ce rol are
Avrigul în aceastã situaþie?
Dl.Primar - avem contract cu ADI
ECOSIBIU.
Dl. Stoia - pentru ce este acest
proiect?
Dl. Primar - este pentru staþia de
sortare, suntem înscriºi în Adi Eco,
trebuie sã ne conformãm.
Dl. Stoia - dacã votãm pentru
ªura, tot Avrigul i-a gunoiul?
Dl. Cândea - aceste containere
cine le ridicã?
Dl. Primar - le ridicã Avrigul.
Dl. Cândea - deci cantitatea care
o ridicã ar trebui sã scadã cantitatea
cealaltã.
Dl. Telebuº - facându-se selecþia,
se duce la ªura nu se mai
depoziteazã, ar trebui sã scadã
preþul.
Dl. Drãgoi Cornel - ar trebui sã
facem oamenii sã înþeleagã
necesitatea selectãrii, sã fie oamenii
informaþi.
Dl. Ivan - trebuie sã fim mai bine
informaþi cu privire la acest
regulament, ce consecinþe sunt
dacã nu votãm ºi ce beneficii sunt
dacã votãm.
Dl. Telebuº - în afarã de Adi Eco,
nu cred cã mai avem altã variantã.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se aprobã astfel: 9 voturi pentru
ºi 1 abþinere.
Se trece la al doilea punct
suplimentat al ordinei de zi.
Toþi consilierii sunt de acord ca
acest proiect sã fie amânat pentru a
se citi toatã documentaþia detaliat
înainte de luarea unei decizii.
La diverse, dl. Hulpuº prezintã
propunerea ca bariera de la Sebeº
sã fie datã în administrare d-lui
Ardelean, care are amplasat la
ieºirea din localitate un chioºc ºi are
timpul necesar sã se ocupe de
barierã pentru a încasa taxa de
ecologizare . Va fi o taxã de
ecologizare pentru maºinile care vor
urca pe Valea Moaºei la sfârºit de
sãptãmânã. Sã se stabilescã într-o
ºedinþã viitoare valoarea taxei.
Dl. Cândea - dl. Stoia a precizat cã
vor fi ºi alte persoane interesate de
acest lucru, sã fie informaþi pentru aºi putea exprima opþiunea pentru a
sta la barierã.
Dl. Drãgoi Cornel - s-a primit
rãspuns cu privire la drumul
judeþean Tãlamciu - Avrig?
Dl. Primar - am fost la Consiliul
Judeþean ºi am întrebat dar nu
suntem anul acesta cuprinºi în
buget pentru repararea drumului.
O sã dãm la mai multe persoane
liste pentru a aduna semnãturi de
la cetãþeni pentru a face o petiþie
la Consiliul Judeþean pentru cã nu
se mai poate circula pe acest
drum.
Dl. ªerban Vasile - ce mai este
cu cântarul?
Dl. viceprimar - trebuie doar
reglat.
Dl. Ivan - cu privire la taxa de
ecologizare, sã se facã un anunþ
apoi vom stabili într-o ºedinþã
viitoare taxa.
Dl. viceprimar întreabã dacã mai
sunt ºi alte probleme de discutat.
Nemaifiind alte probleme, declarã
închise lucrãrile ºedinþei ordinare
din data de 30 martie 2015, drept
pentru care semnãm alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
VICEPRIMAR
TRIFU CLAUDIU VALER
SECRETAR
SÎRBU MARIA

Având în vedere eliminarea
sistemului cotelor de lapte, au
apãrut noi reglementãri legale
privind livrarea laptelui de la
producãtor cãtre prim-cumpãratorul de lapte, astfel:
· orice livrare de lapte pe
teritoriul României se poate
realiza doar în baza unui contract
încheiat între pãrþi;
· durata contractului trebuie sã
fie de minim 6 luni;
· orice livrare de lapte în afara
contractului se sancþioneazã
conform legii;
· începând cu 1 mai 2015,
operatorii economici care
achiziþioneazã lapte de la

producãtori trebuie sã declare
pânã pe data de 15 a fiecarei
luni, cantitatea de lapte
achiziþionatã de la producãtori în
luna precedentã;
· pentru a putea rezista pe piaþa
laptelui ºi pentru a creºte puterea
de negociere a preþului laptelui
cu prim-cumparatorii, producãtorii trebuie sã se constituie în
organizaþii de producãtori.
· pentru a fi recunoscute,
organizaþiile de producãtori din
sectorul laptelui ºi al produselor
lactate trebuie sã depunã
cererea de recunoaºtere însoþitã
de documentele anexe la
centrele judeþene APIA de care

aparþin, conform HG nr.441/
2014;
· organizaþia de producãtori
recunoscutã poate negocia
contractele de livrare a laptelui
crud în numele membrilor
acesteia.
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã atenþioneazã
operatorii economici ºi producãtorii de lapte cã orice întârziere
în depunerea declaraþiilor
anuale poate genera blocarea
depunerii cererilor pentru
acordarea sprijinului cuplat în
sectorul zootehnic pentru vacile
de lapte, respectiv a cererii unice
de platã.

Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã operatorii care
achiziþioneazã lapte, precum ºi
producãtorii deþinãtori de cotã de
lapte pentru vânzãri directe cã,
pânã la date de 14 mai 2015,
trebuie sã depunã declaraþiile
anuale privind livrãrile, respectiv
vânzãrile directe, efectuate în
anul de cotã 2014/2015.
Producãtorii deþinãtori de cotã
pentru vânzãri directe trebuie sã
completeze declaraþia anualã
conform datelor din Caietul
fermierului. Este important de
menþionat cã producãtorul care
deþine cotã pentru vânzãri directe

trebuie sã depunã declaraþia
anualã chiar dacã nu a
comercializat lapte sau produse
lactate în cursul anului de cotã.
Cumpãrãtorii de lapte trebuie
sã depunã la centrele judeþene
APIA al regiunii pe raza cãruia
funcþioneazã, declaraþia anualã
privind cantitatea de lapte
achiziþionatã în anul de cotã
2014/2015 termenul limitã fiind
tot 14 mai 2015.
Pentru cumpãrãtorii de lapte
care nu depun la termen declaraþia anualã privind cantitãþile
achiziþionate, sunt calculate
penalitãþi pentru fiecare zi
calendaristicã de întârziere,

începând cu data de 15 mai.
Penalitatea reprezintã suma
corespunzãtoare taxei datorate
pentru o depãºire de 0,01 % din
cantitãþile de lapte care i-au fost
livrate de producãtori pentru
fiecare zi calendaristicã de
întârziere. Aceastã sumã poate
sã fie cuprinsã între 100 ºi
100.000 euro.
De asemenea, Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã
operatorii care achiziþioneazã
lapte, precum ºi producãtorii de
lapte de vacã cã începând cu 1
aprilie 2015 este eliminat
regimul cotelor de lapte.
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În urma ºedinþei ordinare din data de 27.04.2015 Consiliul Local Racoviþa a votat cu 10 voturi pentru ºi o abþinere a doamnei Ana Mãerean publicarea corespondenþei legate de
proiectele finanþate prin intermediul Grupului de Acþiune Localã Þara Oltului, dorind pe aceasta cale ca lucrurile sã fie cât mai transparente

GAL – ÞARA OLTULUI
Detalii despre proiectele care s-au realizat la nivel de
comunã
Informaþii despre proiectele care sunt în curs de derulare,
proiecte viitoare ºi potenþialii beneficiari.

Rãspunsul de la Gal

Cãtre ,
GAL –ÞARA OLTULUI
Referitor la adresa nr. 947/25.02.2015 înregistratã la dvoastrã cu nr. 264/27.02.2015
Având în vedere faptul cã la ºedinþa din data de 27 februarie
nu a venit nici un reprezentant al Asociaþei pentru a de explicaþii
pentru problemele semnalate de consilierii locali, revenim
cu solicitarea de a ne trimite scris informaþiile solicitate pentru
a fi prezentate Consiliului Local în ºedinþa din data de 27
aprilie 2015.
Situaþiile cerute sunt:
Lista beneficiarilor din Comuna Racoviþa care au contractat
proiecte prin intermediul Gal Þara Oltului

Atenþie la cãpuºe!
Incidenþa fãrã precedent, din
ultimii ani, a numãrului mare de
animale infestate ºi de oameni,
înþepaþi de cãpuºe, impune ca
populaþia sã fie imformatã ºi sã
reþinã unele aspecte privind date
generale despre aceastã specie
ºi pericolul la care sunt expuse
persoanele care nu respectã
recomandãrile specialiºtilor din
domeniu.
Cãpuºele sunt artropode
parazite ce populeazã suprafaþa
corpului fiind gãsite pe tegumentele mamiferelor, sau în
blana lor, sau pe pielea pãsãrilor,
sunt paraziþi hematofagi, se
hrãnesc cu sângele gazdelor pe
care le paraziteazã, fiecare stadiu
activ se hrãneºte o singurã datã,
dupã care petrece perioade lungi
pe vegetaþie de obicei în iarba
înaltã ºi de acolo trec direct pe
tegumente. populând gazda timp
de câteva zile, dacã nu sunt
indepãrtate. Cele mai multe
cazuri apar primavãra ºi vara, dar
ºi pânã târziu, spre toamnã.
Cãpuºele paraziteazã o
varietate foarte mare de gazde
terestre, cum ar fi: amfibieni,
reptile, pãsãri ºi mamifere. Pe
lângã acþiunea directã, cãpuºele
sunt transmiþãtori ai unor agenþi
patogeni care produc boli atât la
om, cât ºi la animale, fiind
clasificate pe locul doi, dupã
þânþari, în ceea ce priveºte
importanþa medicalã ºi veterinarã
ca vectori.
Dupã afinitãþile ecologice,
cãpuºele se clasificã în cãpuºe

endofile (de adãpost) ºi cãpuºe
exofile.
Cãpuºele endofile sunt cele
care trãiesc în grajduri, locuinþe,
crãpãturile zidurilor, vizuini, peºteri
ºi paraziteazã animalele în
perioadele de odihnã.
Cãpuºele exofile, cu prezenþã
în spaþiul liber, se urcã pe firele de
iarbã sau se deplaseazã pe
pãºune pentru a gãsi gazdele. În
cazul în care condiþiile sunt
nefavorabile, ele se ascund în
tufiºuri, în sol etc.
Cãpuºele sunt de dimensiuni
foarte mici, însã pot fi vizibile cu
ochiul liber, masculii sunt negri,
iar femelele sunt negre cu
abdomenul roºu.
Calea de a infesta ºi de a infecta
ca vector, o nouã gazdã este
contactul fizic (ele nu sar, nu
zboarã, dar se ataºeazã de corpul
victimei).
Ataºarea de gazdã se face în
timpul trecerii acesteia pe lângã
firele de iarbã pe care se gãsesc
cãpuºele, localizându-se preponderent în zona capului ºi a gâtului
speciei parazitate.
La locul înþepãturii produc iritare
ºi tumefiere pânã la infecþii locale.
Infestaþia masivã cu cãpuºe poate
duce la anemie, pierdere în greutate, paralizii, stãri alergice, ºoc
anafilactic ºi chiar moartea animalului. De asemenea cãpuºele
ca vector principal pot transmite
agenþi patogeni periculoºi care
pot pune în pericol viaþa oamenilor
ºi animalelor, respectiv bacterioze,
babesioza, leptospiroza, erlihoza,

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.

anaplasmoza, Boala de Lyme ºi
encefalita de cãpuºe. Uneori
simptomele pot evolua sub-clinic
(greu de sesizat), însã unele
dintre afecþiuni sunt incurabile.
În plus, rãnile pe care le produc
creeazã porþi de intrare pentru
infecþii secundare, sau produc
diferite afecþiuni ale pielii, durere
sau tumefacþii.
Animalul infestat are tendinþa
de a se scãrpina continuu la locul
unde este localizatã cãpuºa. zona
este uºor inflamatã ºi dureroasã,
pot apãrea semne de apatie,
febrã, animalul este anemic;
În organismul uman afecþiunile
au ca simptome manifestari
asemãnãtoare gripei: febrã,
cefaleea, greaþã, vomã.
Atenþie
• cãpuºele nu se rup, ci se
extrag cu o pensetã chiar de la
locul de inserþie pe piele, altfel
cleºtii cãpuºii rãmân în interiorul
pielii ºi pot infecta locul unde au
pãtruns;
• dupã îndepãrtarea cãpuºei,
se dezinfecteazã locul cu iod;
• dacã starea generalã nu se
amelioreazã, trebuie mers de
urgenþã la medicul de specialitate;
Înmulþirea exageratã ºi
rãspândirea cãpuºelor pe arii tot
mai extinse, ajungând din zonele
împãdurite, pânã în grãdinile din
spatele locuinþelor. a fost
generatã de o serie de factori,
incluzând:
- specificul înmulþirii cãpuºelor,
o femelã adultã depune peste
10.000 de ouã într-un ciclu

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;

evolutiv;
- înmulþirea explozivã a
populaþiilor de câini comunitari,
pisici, rozãtoare ºi de animale
sãlbatice, ca principali vectori;
- modificãrile în utilizarea
pesticidelor;
- comerþul intensiv cu animale;
- numãrul mare de clãdiri sau
spaþii urbane pãrãsite, adãposturi de animale neigienizate ºi
nedezinfectate;
- dezvoltarea zonelor
suburbane.
Combaterea efectelor nedorite
cauzate de cãpuºe este în mod
fundamental, pe lângã o problemã de sãnãtate publicã ºi o
chestiune economicã, care
trebuie sã îºi facã efectele pe
termen mijlociu ºi lung. Reuºita
acþiuniilor de combatere a
cãpuºelor cere o concepþie ºi o
execuþie corectã, având în vedere
cã o activitate ocazionalã,
facultativã sau de rutinã, este
echivalentã cu o irosire a eforturilor
specifice ºi a fondurilor investite.
Lupta pentru diminuarea
populaþiilor de cãpuºe trebuie sã
fie condusã prin metode ecologice ºi medicale, în mediul lor de
viaþã liberã ºi respectiv, pe
animalele gazdã. Cu cât se au în
vedere mai multe caracteristici
biologice, cu atât cresc ºansele
de reuºitã.
În acest context este necesar
ca toþi factorii implicaþi în aceastã
activitate, respectiv autoritãþiile
locale, crescãtorii de animale, alte
segmente de populaþie, pe lângã
specialiºtii din domeniu, trebuie
sã deþinã unele informaþii cu
referire la rolul pe care cãpuºele
îl au ca parazit ºi în principal ca

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

În ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa din luna
februarie s-a solicitat a fi prezentatã de cãtre conducerea
Gal Þara Oltului o listã cu benefiarii proiectelor selectate
ºi finanþate din Comuna Racoviþa prin intermediul
Grupului de Acþiune Localã Þara Oltului precum ºi valoarea
acestora.
Acest demers s-a fãcut ulterior printr-o adresã (nr. 947/
25.02.2015) înregistratã la secretariatul Gal Þara Oltului
în data de 27.02.2015 la ora 17:50 având nr de inregistrare
264.
Comuna Racoviþa nu a primit nici un rãspuns concret
referitor la adresa nr. 947/25.02.2015, formulând în data
de 23.04.2015 o altã adresã (nr. 1758) fãcând revenire la
adresa din luna februarie.
Prin rãspunsul formulat de cãtre Gal Tara Oltului privind
listele cu beneficiarii proiectelor extrase din procesele
verbale afiºate de cãtre secretara Primãriei Comunei
Racoviþa precum ºi de pe site-ul Gal Tara Otului menþionãm
faptul cã acestea sunt rapoarte de selecþie finale asupra
poiectelor întocmite de cãtre Grupul de Acþiune Localã Tara
Oltului acestea fiind declarate conforme ºi eligibile.
Consiliul Local Racoviþa este membru în cadrul Grupului
de Acþiune Localã Þara Oltului, cotizând în fiecare an cu
4lei/cap de locuitor, bani plãtiþi din Bugetul Local al Comunei
Racoviþa, spre deosebire de alte comune membre care nu
ºi-au achitat cotizaþiile. În calitate de membru în cadrul
Adunãrii Generale a Gal Tara Oltului, Consiliul Local
Racoviþa prin statut (art. 12 lit.f din Statutul Asociaþiei Gal
Tara Oltului) trebuie informat cu privire la beneficiarii din
Comunã care au semnat contracte de finanþare,
întocmindu-se ulterior un raport comparativ privind
eficientizarea cheltuielilor intre cotizaþiile plãtite de Consiliul
Local ºi proiectele finanþate prin intermediul GAL Tara
Oltului.
Consiliul Local Racovita
Presedinte de ºedinþã
Trifu Claudiu

vector în transmiterea unor boli
grave la oameni ºi animale.
În baza acestor informaþii, se
recomandã ca autoritãþiile locale,
proprietarii de animale ºi nu în
ultimul rând populaþia, sã
efectueze o serie de acþiuni, cu
referire la:
• Identificarea permanentã a
zonelor considerate cu risc
biologic ridicat ºi informarea
celorlalte autoritãþi responsabile;
• Supravegherea prin examene
clinice periodice a animalelor sub
aspectul infestãrii cu ectoparaziþi
din zonelor identificate ca
favorabile dezvoltãrii cãpuºelor ºi
anumþarea medicilor veterinari
pentru impunerea mãsurilor în
consecinþã;
• Responsabilitatea autoritãþiilor locale privind efectuarea
dezinsecþiilor în spaþii ºi clãdiri
nefuncþionale, în parcuri, zone de
agrement, pajiºti naturale cu
vegetaþie abundentã, precum ºi
colectarea ºi deparazitarea
câinilor comunitari;
• Efectuarea lucrãrilor de
defriºare a resturilor vegetale
necomestibile a arboretului de pe
suprafeþele de pajiºti naturale

infestate;
• Solicitarea de cãtre autoritãþiile
locale implicate, pentru asigurarea asistenþei de specialitate
prin medicii veterinari din teritoriu;
• Deparazitarea periodicã a
câinilor, a pisicilor sau a altor
specii de animale (ovine, caprine,
porcine), cu acaricide care sunt
aplicate pe corpul gazdelor în
diferite moduri (bãi generale sau
aplicaþii locale);
• Populaþia sã se protejeze
purtând îmbrãcãminte adecvatã,
la picnic, sã evite zonele
împãdurite sau cu vegetaþie înaltã
în perioada caldã a anului;
• Colaborarea permanentã a
autoritãþilor locale ºi judeþene,
responsabile, prin informãri
reciproce ºi acþiuni comune
pentru realizarea mãsurilor de
prevenire ºi combatere a efectelor
cauzate de aceastã specie.
Pentru siguranþa prevenþiei ºi
controlului riscului de îmbolnãvire
provocatã de cãpuºe, apelaþi la
un medic uman sau veterinar
dupã caz
Dr. Penþea Ioan - Secretar
Executiv al Colegiului Medicilor
Veterinari din Judeþul Sbiu

Suntem ºi pe Facebook!
Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus, este ºi pe Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã
ne devinã prieteni în aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã
numele Jurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi accesat la adresa
www.facebook.com/deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne
putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va
fi eliminat imediat din lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de email jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi
sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!
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În urma ºedinþei de îndatã a Consiliului Local Racoviþa
din data de 23 februarie 2015 consilierii au discutat ºi
problema înºtiinþãrii de platã pa care Gal –Þara Oltului a
trimis-o Comunei Racoviþa.
Vã rugãm sã ne prezentaþi o situaþie privind:
- Lista beneficiarilor din Comuna Racoviþa care au
contractat proiecte prin intermediul Gal Þara Oltului
- Detalii despre proiectele care s-au realizat la nivel de
comunã
- Informaþii despre proiectele viitoare ºi potenþialii
beneficiari.
De asemenea s-a mai discutat modificarea cotizaþiei
Comunei Racoviþa cãtre Gal Þara Oltului. În urma discuþiilor
avute s-a propus achitarea cotizaþiei lunar în condiþiile ºi în
perioada în care comuna Racoviþa este beneficiarã a
fondurilor nerambursabile alocate prin planul de dezvoltare
Gal – Þara Oltului.
Vã rugãm ca pentru ºedinþa urmãtoare a Consiliului Local
din data de 27 februarie 2015 sã trimiteþi un reprezentant al
Asociaþiei pentru a rãspunde la diverse întrebãri ºi neclaritãti
ale comunitãþii noastre.

Lipsa de comunicare între Gal Þara Oltului ºi
Consiliul Local Racoviþa
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Primele rezultate din 2015
ªi în primele etape disputate în acest an, echipa de fotbal a A.S. INTER Racoviþa (seniori)
a dovedit o oarecare constanþã în evoluþiile sale, impresia generalã pe care aceasta o lasã
fiind una deosebit de bunã, având în vedere faptul cã echipa este doar la primul an de
evoluþie în campionatul Ligii a IV-a.
Au fost obþinute urmãtoarele rezultate:
Etapa a XV-a (15 martie 2015)- Unirea Miercurea Sibiului – A.S. INTER Racoviþa, 2 – 1;
Etapa a XVI-a (22 aprilie 2015) - F.C. Tãlmaciu – A.S. INTER Racoviþa, 4 – 1;
Etapa a XVII-a (28 martie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - A.S. Universitatea, 3 – 0 (joc
anulat);
Etapa a XVIII-a (04 aprilie 2015) - Progresul Terezian – A.S. INTER Racoviþa, 1 – 4;
Etapa a XIX-a (11 aprilie 2015) - Unirea Ocna Sibiului – A.S. INTER Racoviþa, 0 – 3 (joc
anulat);
Etapa a XX-a (18 aprilie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - ASA Sibiu, 5 – 0.
Dupã douãzeci de etape, echipa de seniori a A.S. INTER Racoviþa ocupã în clasament
locul 7, cu 34 de puncte.
Echipa de juniori a aobþinut urmãtoarele rezulztate:
Etapa a XV-a (15 martie 2015)- Unirea Miercurea Sibiului – A.S. INTER Racoviþa, 6 – 2;

Etapa a XVI-a (22 aprilie 2015) - F.C. Tãlmaciu – A.S. INTER Racoviþa, 5 – 0;
Etapa a XVII-a (28 martie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - A.S. Universitatea, 3 – 0 (joc
anulat);
Etapa a XVIII-a (4 aprilie 2015) - Progresul Terezian – A.S. INTER Racoviþa, 8 - 2;
Etapa a XIX-a (11 aprilie 2015) - Unirea Ocna Sibiului – A.S. INTER Racoviþa, 6 – 2;
Etapa a XX-a (18 aprilie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - ASA Sibiu, 10 – 0.
Echipa de juniori a A.S. INTER Racoviþa ocupa în clasament locul 14, cu doar 9 puncte.
Program etapele urmãtoare:
Etapa a XXI-a (25 aprilie 2015) - CS Viitorul Sibiu – A.S. INTER Racoviþa;
Etapa a XXII-a (2 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Sparta Medias;
Etapa a XXIII-a (9 mai 2015) - AS Due FEFE ªeica Mare – A.S. INTER Racoviþa;
Etapa a XXIV-a (16 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - C.S. Agnita;
Etapa a XXV-a (23 mai 2015) - F.C. Interstar – A.S. INTER Racoviþa;
Etapa a XXVI-a (30 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Continental Sibiu.
Reamintim cã meciurile echipei de juniori se vor desfãºura în aceeaºi zi cu meciurile
echipei mari, în deschidere (cu douã ore mai devreme).
La fel ca ºi în sezonul competiþional trecut, meciurile de acasã ale echipei A.S. INTER
Racoviþa se vor desfãºura pe stadionul din Mîrºa.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã a început Campania
de primire a cererilor unice de
platã pentru anul 2015.
Facem precizarea cã în urma
solicitãrilor adresate Comisiei
Europene de mai multe state
membre, comisarul european
Phil Hogan a propus posibilitatea
prelungirii termenului final de
depunere a cererilor unice de
platã, pânã la data de 15 iunie
2015, fãrã penalizãri. Beneficiarii
plãþilor sunt fermierii activi
persoane fizice ºi/sau persoane
juridice care desfãºoarã o
activitate agricolã în calitate de
utilizatori legali ai suprafeþelor de
teren agricol ºi/sau deþinãtori
legali de animale, potrivit
legislaþiei în vigoare. În cazul
concesionãrii/închirierii unei
suprafeþe de pajiºti de cãtre o
asociaþie de crescãtori de
animale, beneficiarii plãþilor sunt
membrii asociaþiei care asigurã
încãrcãtura cu animale pentru
suprafaþa concesionatã/închiriatã, iar dovada utilizãrii legale a
acestor suprafeþe de pajiºti de
cãtre fiecare membru al
asociaþiei o constituie copia de
pe contractul de concesionare/
închiriere ºi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare ºi numãrul de animale pe
fiecare membru al asociaþiei
Arendatorul, concedentul,
locatorul ºi/sau comodantul nu
beneficiazã de plãþi pentru terenul/
animalele
arendat(e),
concesionat(e) închiriat(e) ºi/sau
împrumutate spre folosinþã.

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 gospo-

Precizãm cã sunt eligibile la
platã exploataþiile cu suprafaþa de
cel puþin un hectar, formate din
parcele agricole cu suprafaþa de
cel puþin 0,3 hectare. În cazul viilor,
livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor
pomicole,
pepinierelor viticole sau al
arbuºtilor fructiferi, suprafaþa
minimã a parcelei trebuie sã fie
de cel puþin 0,1 hectare ºi/sau,
dupã caz, sã deþinã un numãr
minim de animale. În cazul
serelor ºi solariilor, suprafaþa
minimã a exploataþiei trebuie sã
fie de de 0,3 ha, iar suprafaþa
minimã a parcelelor de 0,1 ha.
La depunerea cererii unice de
platã fermierul trebuie sã prezinte
toate documentele necesare care
dovedesc utilizarea legalã a
terenului agricol, inclusiv a
terenurilor care conþin zone de
interes ecologic, precum ºi a
animalelor. Facem precizarea cã
aceste documente trebuie sã fie
încheiate înaintea depunerii
cererii unice de platã ºi trebuie
sã fie valabile cel puþin pânã la
data de 1 decembrie a anului de
cerere.
De asemenea, solicitantul
trebuie sã respecte normele de
ecocondiþionalitate, care cuprind
Bunele Condiþii Agricole ºi de
Mediu (GAEC) ºi Cerinþele Legale
în Materie de Gestionare (SMR),
pe toatã suprafaþa fermei.
Schemele de platã/mãsurile
de sprijin/ajutor sunt urmãtoarele:
1. Schema de platã unicã pe
suprafaþã (SAPS);
2. Plata redistributivã;
3. Plata pentru practici agricole

benefice pentru climã ºi mediu;
4. Plata pentru tinerii fermieri;
5. Plata pentru micii fermieri;
6. Ajutoare naþionale tranzitorii
(ANT):
· ANT 1 - culturi în teren arabil;
· ANT 2 - in pentru fibrã;
· ANT 3 - cânepã pentru fibrã;
· ANT 4 - tutun;
· ANT 5 - hamei;
· ANT 6 - sfeclã de zahãr;
· ANTZ 7 - bovine-lapte;
· ANTZ 8 - bovine-carne;
· ANTZ 9 - ovine/caprine.
7. Sprijinul cuplat pentru:
7.1. Soia;
7.2. Lucernã;
7.3. Mazãre boabe pentru
industrializare;
7.4. Fasole boabe pentru
industrializare;
7.5. Cânepã pentru ulei ºi fibrã;
7.6. Orez;
7.7. Sãmânþã de cartof;
7.8. Hamei;
7.9. Sfeclã de zahãr;
7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
7.11. Castraveþi pentru
industrializare cultivaþi în câmp;
7.12. Legume cultivate în sere;
7.13. Legume cultivate în
solarii;
7.14. Prune destinate
industrializãrii pentru obþinerea
de
produse
alimentare
nonalcoolice;
7.15.
Mere
destinate
industrializãrii pentru obþinerea
de produse alimentare nonalcoolice;
7.16. Cireºe ºi viºine destinate
industrializãrii pentru obþinerea
de
produse
alimentare

dãriei;
- pãstrarea curãþeniei pe
arterele de circulaþie;
- respectarea mãsurilor
stabilite de consiliile locale
pentru curãþenia în localitãþi ºi în
afara acestora (pe câmp);
- depozitarea rezidurilor
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

Informaþii utile de la Starea Civilã
Acte necesare pentru
întocmirea actului de
naºtere:
- certificat constatator al
naºterii;
- BI/CI a persoanei care
declarã naºterea;
- livret de familie;
- certificate de cãsãtorie
pãrinþi;
- timbru fiscal în valoare de 2
lei.
Acte necesare pentru
depunerea dosarului de
cãsãtorie:

- dosarul se depune cu zece
zile (calendaristice) înainte de
data încheierii cãsãtoriei;
- certificate prenupþiale de la
medic;
- certificate de naºtere soþi,
în original;
- acte de identitate soþi, în
original;
- sentinþa de divorþ, dacã este
cazul;
- regimul matrimonial ales;
- timbru fiscal în valoare de 2
lei.
Acte necesare pentru

întocmirea actului de deces:
- certificat constatator al
decesului;
- actul de identitate al
decedatului, în original;
- certificat de naºtere al
decedatului;
- certificat de cãsãtorie al
decedatului;
- timbru fiscal în valoare de 2
lei.
Ofiþer de stare civilã
(delegat)- Popa MarianaDaniela; Tel: 0735 301 816

nonalcoolice;
7.17. Caise ºi zarzãre destinate
industrializãrii pentru obþinerea
de
produse
alimentare
nonalcoolice;
7.18.
Cartofi
timpurii,
semitimpurii ºi de varã;
7.19. Ovine;
7.20. Caprine;
7.21. Taurine din rase de carne
ºi metiºii acestora;
7.22. Vaci de lapte;
7.23. Bivoliþe de lapte;
7.24. Viermi de matase.
8. Mãsura 13 – ,,Plãþi pentru
zone care se confruntã cu
constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice”:
- Submãsura 13.1: „Plãþi
compensatorii în zona montanã”;
- Submãsura 13.2: „Plãþi
compensatorii pentru zone care
se confruntã cu constrângeri
naturale semnificative”;
- Submãsura 13.3: ,,Plãþi
compensatorii pentru zone care
se confruntã cu constrângeri
specifice”.
9. Mãsura 10 - ,,Agro-mediu ºi
climã”:
- Pachetul 1 (P1) - Pajiºti cu
înaltã valoare naturalã;
- Pachetul 2 (P2) - Practici
agricole tradiþionale;
- Pachetul 3 (P3) - Pajiºti
importante pentru pãsãri;
- Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
- Pachetul 5 (P5) - Adaptarea la
efectele schimbãrilor climatice;
- Pachetul 6 (P6) - Pajiºti
importante pentru fluturi;
- Pachetul 7 (P7) - Terenuri
arabile importante ca zone de
hrãnire pentru gâsca cu gât roºu;
- Pachetul 8 (P8) - Creºterea
animalelor de fermã din rase
locale în pericol de abandon.
10. Mãsura 11 – Agricultura
ecologicã:
- Submãsura 11.1: Sprijin
pentru conversia la metodele de
agriculturã ecologicã;
- Submãsura 11.2: Sprijin
pentru menþinerea practicilor de
agriculturã ecologicã.
11. În ce priveºte angajamentele Mãsurii 214-PNDR
2007-2013, aflate în desfãºurare
în campania 2015, fermierii pot
accesa clauza de revizuire, în
scopul adaptãrii acestor
angajamente la noul cadru juridic,
pânã la termenul limitã de
depunere a cererilor unice de
platã. In acest sens, fermierii
semneazã un document
adiþional la angajamentul iniþial
(Declaraþie privind adapatarea/
neadaptarea angajamentelor)
prin care:
· închid angajamentele în cazul
neacceptãrii cerinþelor din noul
cadru juridic;
· acceptã sã continue angajamentele cu respectarea cerinþelor
din cadrul juridic aferent noii
perioade de programare 2014-

2020 pe perioada rãmasã pânã
la finalizarea celor 5 ani din
angajamentul anterior.
Mãsura 214 - Plãþi de Agromediu*:
- Pachetul 1 (P1) - Pajiºti cu
înaltã valoare naturalã;
- Pachetul 2 (P2) - Practici
agricole tradiþionale;
- Pachetul 3 (P3) - Pajiºti
importante pentru pãsãri;
- Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
- Pachetul 5 (P5) - Agricultura
ecologicã;
- Pachetul 6 (P6) - Pajiºti
importante pentru fluturi
(Maculinea sp.);
- Pachetul 7 (P7) - Terenuri
arabile importante ca zone de
hrãnire pentru gâsca cu gât
roºu(Branta Ruficollis).
Un element important ºi în
Campania 2015 este aplicaþia IPA
Online, prin intermediul cãreia
fermierii deja înregistraþi la APIA în
campanile precedente, ºi care
intenþioneazã sã solicite sprijin pe
suprafaþã în anul 2015, prin acces
la internet, pot sã completeze
electronic cererea unicã de platã.

Fermierii care nu au mai depus
cereri de platã în anii trecuþi,
trebuie mai întâi sã se înregistreze la APIA în Registrul Unic de
Identificare ºi apoi pot depune
cerere unicã de platã prin
intermediul aplicaþiei IPA online.
Aplicaþia IPA Online pune la
dispoziþia fermierilor rezultatele
controalelor pe teren din anii
anteriori, avertizãri privind calitatea
digitizãrii parcelelor agricole ºi
avertizãri privind respectarea
anumitor cerinþe de ecocondiþionalitate. Totodatã, aplicaþia
IPAOnline informeazã fermierul
dacã parcelele digitizate sunt
situate în zone eligibile pentru
plãþile compensatorii pentru
mãsurile de dezvoltare ruralã.
Schemele/mãsurile de sprijin pe
suprafaþã sunt finanþate din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA), din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR).
SERVICIULRELAÞIICU
PUBLICULªICOMUNICARE
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APIA primeºte cererile unice de platã pentru 2015

