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Caravana „Zilelor Culturale a
Judeþului Sibiu”- popas în Þara Oltului

Sãrbãtoare la Racoviþa
Duminicã, 24 mai, în cea
de-a doua zi a festivalului,
sibienii au avut parte de
alte activitãþi interesante, în
mãsurã sã satisfacã gusturile unei mase largi de
participanþi.
Pe la ora amiezii, ºi
comuna Racoviþa a intrat în
focul manifestãrii, aici fiind
organizatã acþiunea vedetã
a acestei ediþii. Centrul
localitãþii a fost exemplar

pregãtit pentru aceastã
ocazie, pe lângã standul
“Info Turistice judeþul Sibiu”,
gestionat de Asociaþia Judeþeanã de Turism Sibiu,
gazdele amenajând diverse standuri cu produse
tradiþionale, mici ateliere de
creaþii pentru copii, spaþii
expoziþionale cu animale
de rasã, terase pentru
minuturi ºi bãuturi diverse
etc, totul fiind similar unei
adevãrate sãrbãtori a
comunei.

INFORMARE
ATESTATE PRODUCÃTOR
Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor
din sectorul agricol, vã aducem la cunoºtiinþã urmãtoarele:
- Comerþul cu produse agricole obþinute în ferma/
gospodãria proprie, comerþul cu ridicata sau cu amãnuntul,
care se desfãºoarã în structurã de vânzare cu locaþie
permanentã sau temporarã în locuri special amenajate –
târguri, pieþe, se exercitã numai pe baza Atestatului de
Producãtor ºi a Carnetului de Comercializare.
Pentru obþinerea Atestatului de Producãtor ºi a Carnetului
de Comercializare se depune o cerere la Secretariatul
Primãriei Racoviþa.
Mai multe informaþii se pot obþine la sediul Primãriei
Comunei Racoviþa – Secretariat.
SECRETAR
SÎRBU MARIA

Tot aici s-a desfãºurat ºi
prima parte a programului
cultural al zilei, Fanfara
„Muzicienii Sibiului” oferind
un recital cu piese inspirate
din muzica româneascã ºi
din
repertoriul
inter naþional. Gruparea a primit
aplauze cãlduroase pentru
reprezentaþie, printre cei ce
s-au bucurat de ritmurile
acesteia fiind ºi mai multe
personalitãþi ale vieþii
politice locale ºi judeþene.
(continuare în pagina 4)

HOTÃRÂREA NR
NR.. 26/2015

membru
4. Cornel Drãgoi - consilier –
membru
5. Drãgoi Dionisie - consilier
privind constituirea unei comisii de recepþie la lucrarea “Reþea de alimentare – membru
cu apã în localitatea Sebeºu de Sus, comuna Racoviþa, jud. Sibiu”
Invitaþi:
Diriginte º antier – Coþofanã
Consiliul Local al comunei instalaþii aferente acestora, cu
În temeiul art. 45 din Legea Ioan
modificãrile º i completãrile nr. 215/2001, republicatã, a
Racovi’a , jud. Sibiu,
Constructor : Trans Grup
ulterioare,
Având în vedere:
Administraþiei Publice Locale, Agapia
- prevederile art. 37 din Legea
- expunerea de motive nr.
HOTÃRÃª TE :
Art. 2 Recepþia se va efectua
2160/20.05.2015 a d-lui primar, nr. 50/1991 privind autorizarea
Art.1 Constituirea Comisiei la data anunþãrii de cãtre
cu privire la necesitatea con- lucrãrilor de construcþii, cu de Recepþie la terminarea constructor, cu respectarea
stituirii unei Comisii de Recep- modificãrile º i completãrile lucrãrilor din cadrul lucrãrii prevederilor din actele norþie pentru lucrarea “Reþea de ulterioare, republicatã,
“Reþea de alimentare cu apã mative menþionate în preambul
- prevederile OUG nr. 34/ în localitatea Sebeº u de Sus,
alimentare cu apã în localitatea
Art. 3 Cu ducere la îndeplinire
Sebeº u de Sus, comuna 2006 privind achizi?iile publice, comuna Racoviþa, jud. Sibiu” în a prezentei se însãrcineazã dl.
- prevederile art. 36 alin. 4 , lit. urmãtoarea componenþã:
Racoviþa, jud. Sibiu”,
viceprimar Trifu Claudiu.
- prevederile art. 7 din Hotã- d , alin. 6 lit. a pct. 14 , alin. 9 din
1.Trifu Claudiu, viceprimar –
PREª EDINTE DE SEDINÞÃ,
rârea de Guvern nr. 273/ Legea nr. 215/200, republicatã, preº edinte
VICEPRIMAR
- avizul favorabil al Comisiei
14.06.1994 privind aprobarea
2. Stoia Ioan - consilier TRIFU CLAUDIU
Regulamentului de recepþie a de Specialitate administrativ – membru
CONTRASEMNEAZÃ,
lucrãrilor de construcþii º i juridicã a Consiliului Local;
3. ª erban Vasile - consilier SECRETAR - SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

În zilele de 23 ºi 24 mai, s-a desfãºurat ediþia de primãvarã a
Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu (zona Þara Oltului). Comuna
Racoviþa a fost una dintre gazdele principale ale manifestãrii.
Cum s-a întâmplat ºi la ediþiile desfãºurate în anii anteriori,
manifestarea s-a bucurat de succes, câteva mii de locuitori ai
zonei de sud a judeþului numãrându-se printre participanþii la
activitãþile incluse în program.
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Tãlmaciu vã informeazã

PROCES – VERBAL
al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 21 mai 2015
Încheiat azi, 21 mai 2015, în ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului nr. 74/
2015. Prezentul proces - verbal s-a încheiat în conformitate
cu prevederile art. 39 alin. 8, precum ºi art. 41 alin. 3 ºi 4 din
Legea nr. 215/2001, republicatã, privind administraþia publicã
localã, cu modificãri ºi completãrile ulterioare.
ªedinþa începe cu 10 consilieri prezenþi din cei 11 consilieri
în funcþie.
Lipseºte motivat domnul consilier Ivan Simion.
Sedinþa este condusã de dl. consilier viceprimar Trifu Cludiu,
preºedinte de ºedinþã.
Mai participã dl.primar ºi doamna secretar.
Dl. Trifu Claudiu prezintã ordinea de zi ºi precizeazã cã a
fost suplimentatã cu proiectul de hotarâre privind constituirea
unei comisii pentru verificarea lucrarilor pentru introducerea
apei potabile în localitatea Sebeºu de Sus.
Supune la vot suplimentarea ordinei de zi ºi ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate, cu 10 voturi pentru.
Dl. Trifu Claudiu dã citire primului punct al ordinei de zi:
1. Proiect privind aprobarea modificarilor preþurilor ºi tarifelor
pentru servicii publice de apa ºi canalizare.
Se discuta pe marginea acestui subiect.
Dl. Stoia – anul acesta suntem cuprinºi în Master Plan
pentru schimbarea þevilor de apa.
Dl. Telebuº – nu sunt de acord cu creºterea preþului la apa

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
în fiecare an, deoarece este aceeaºi calitate la apa ºi acelaºi
numar de angajaþi.
Dl. Cândea – Creºterea preþului pleaca de la Autoritatea
Naþionala. S-a fãcut adresa cãtre Sibiu. Nu este la nivel de
comuna ci la nivel de þarã aceastã creºtere.
Dl. Trifu întreabã dacã mai sunt nelãmuriri.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã astfel:
- 9 voturi – pentru;
- 1 vot – abþinere – dl. consilier Dragoi Dionisie.
Se trece la proiectul de hotãrâre suplimentat pe ordinea de
zi:
- Proiect de hotãrâre privind constituirea unei comisii de
recepþie la lucrãrii “Reþea de alimentare cu apã în localitatea
Sebeºu de Sus, comuna Racoviþa, jud. Sibiu”.
Dl. primar - având în vedere necesitatea bunei desfaºurãrii
a acestei lucrãri în localitatea Sebeºu de Sus, este indicat sã
avem o comisie la nivel de Consiliul Local, pentru a se verifica
constant derularea lucrãrilor.
Se propun persoanele care vor face parte din aceastã
comisie.
D-na Mãerean propune:
- dl. consilier Stoia Ioan ºi dl. consilier ªerban Vasile.
Dl. Trifu Claudiu propune:
- dl. consilier Drãgoiu Cornel ºi dl. consilier Drãgoi Dionisie.
Se supun la vot propunerile. Se voteaza astfel:
-10 voturi – pentru.
Se trece la Diverse.
Subiectul principal la diverse este lucrarea de canalizare care
s-a realizat în localitãþile Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, problemele
care au rãmas fãrã rezolvare. Se hotãrãºte de comun acord sã
se faca adresa pentru recepþia finalã a lucrãrilor pentru

ghiºeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din cadrul
centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public
de asistenþã socialã sau de persoana cãreia i-a fost
încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului
de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri
documente
JOI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa
persoanelor- Consilier, Elena- Delia Stancu
canalizare. Sa fie invitaþi la discuþii executantul, dirigintele de
º antier ºi proiectantul, pentru a se ajunge la o soluþie pentru
rezolvarea problemelor.
Se pun întrebari ºi despre Nota de constatare de la Ocolul
Silvic.
Dl. primar – este o informare pentru a se cunoaºte situaþia
lemnelor tãiate de pe raza localitãþii Sebeºu de Sus ºi consecinþele
pe care le vom suporta.
Cu privire la calitatea apei potabile, consilierii propun sã fie
chemat la dicuþii dl. Oprea Traian.
Se prezintã în continuare sesizarea d-nei Maxim Maria ºi o petiþie
semnatã de mai mulþi proprietari de animale. Ambele solicitãri au
ca obiect comun suprafeþele primite pe baza Centralizatorului
Asociaþiei precum ºi declaraþiile privind numãrul de animale
deþinute de fiecare proprietar. Se considerã cã nu este de
competenþa Consiliului Local ºi a Primãriei de a rezolva acest
conflict dintre Preºdintele Obºtei Sãteºti, membrii care o compun
ºi proprietarii de animale care sunt nemulþumiþi. Instituþiile
competente care pot rezolva acest conflict sunt Direcþia pentru
Agriculturã Sibiu ºi Agenþia pentru Plãþi ºi Intervenþii în Agriculturã.
Se discutã ºi pe marginea altor subiecte, cum ar fi: cântarul de
la Sebeºu de Sus, pietruirea drumului spre Verzarii, un posibil
proiect de hotãrâre pentru Ansamblu „Doruleþ”, stâlpii de pe terenul
de fotbal.
Dl. Trifu Claudiu întreabã daca mai sunt alte nelãmuriri.
Nemaifiind alte probleme de discutat, declarãm închise
lucrãrile ºedinþei ordinare din data de 21 mai, drept pentru care
semnãm alaturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
VICEPRIMAR - TRIFU CLAUDIU
SECRETAR - SÎRBU MARIA

În atenþia solicitanþilor de plãþi pentru Mãsura 215
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã fermierii
solicitanþi ai plãþilor pentru
Mãsura 215 “Bunãstarea
animalelor” cã au obligaþia de
a respecta normele privind
ecocondiþionalitatea în exploataþiile agricole pe care le
administreazã, în temeiul
articolului 93 din Regula mentul 1306/2013 privind
finanþarea, gestionarea ºi
monitorizarea politicii agricole comune ºi de abrogare
a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE)
nr. 2799/98, (CE) nr. 814/

2000, (CE) nr. 1290/2005 ºi
(CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului, implementat în
legislaþia naþionalã prin
Ordinul
MADR/MMAP/
ANSVSA nr. 352/636/54/2015
pentru aprobarea normelor
privind ecocondiþionalitatea
în cadrul schemelor ºi mãsurilor de sprijin pentru fermieri în România. În acest
sens, pentru verificarea respectãrii normelor privind
ecocondiþionalitatea, în conformitate cu prevederile art.
4 din Ordinul Ministrului
Agriculturii nr. 620/2015
privind aprobarea formu-

larului-tip al cererii unice de
platã pentru anul 2015 ºi a
modului de aplicare a anumitor cerinþe ale mãsurilor
compensatorii de dezvoltare
ruralã aplicabile în anul 2015
pe terenurile agricole prevãzute la art. 33 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plãþi care se
aplicã în agriculturã în perioada 2015 - 2020 ºi pentru
modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societãþile
agricole ºi alte forme de
asociere în agriculturã,
pentru anul 2015, solicitanþii

plãþilor pentru Mãsura 215
“Bunãstarea animalelor” au
obligaþia de a completa ºi
depune cererea unicã de
platã, indiferent dacã solicitã
la platã întreaga suprafaþã
agricolã a exploataþiei sau
doar o parte a acesteia.
De asemenea, în baza
aceloraºi prevederi legale,
fermierii care solicitã plãþi
pentru Mãsura 215 “Bunãstarea animalelor” ºi nu
utilizeazã suprafeþe agricole,
au obligaþia de a depune
cererea unicã de platã, în
scopul verificãrii respectãrii
normelor privind eco-

Informaþii importante pentru cei ce doresc sã construiascã
Vã facem cunoscute urmãtoarele prevederi ale Legii nr. 50/
1995, privind autorizarea lucrãrilor de construcþii, republicata, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare:
- Procedura de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcþii
începe odatã cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului
de urbanism în scopul obþinerii, ca act final, a autorizaþiei de
construire ºi cuprinde urmãtoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autoritãþii competente pentru
protecþia mediului pentru investiþiile care nu se supun
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de cãtre solicitant a autoritãþii administraþiei
publice competente cu privire la menþinerea solicitãrii de obþinere,
ca act final, a autorizaþiei de construire, pentru investiþiile la care
autoritatea competentã pentru protecþia mediului a stabilit
necesitatea evaluãrii impactului asupra mediului ºi a emis
îndrumarul conform legislaþiei privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice ºi private asupra mediului;
d) emiterea avizelor ºi acordurilor, precum ºi a actului
administrativ al autoritãþii pentru protecþia mediului competente
privind investiþiile evaluate din punctul de vedere al impactului

asupra mediului;
e) elaborarea documentaþiei tehnice necesare pentru
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, denumitã în
continuare documentaþie tehnicã - D.T.;
f) depunerea documentaþiei pentru autorizarea executãrii
lucrãrilor de construcþii la autoritatea administraþiei publice
competente;
g) emiterea autorizaþiei de construire.
În vederea eliberãrii certificatului de urbanism, solicitantul orice persoanã fizicã sau juridicã interesatã - se va adresa
Primãriei comunei Racoviþa cu urmãtoarele documente:
- cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a
imobilului pentru care se solicitã certificatul de urbanism, respectiv
localitate, numãr cadastral ºi numãr de carte funciarã, cât ºi
elementele care definesc scopul solicitãrii;
- extras de carte funciarã de informare actualizat (nu mai vechi
de 3 luni) în copie;
- ortofotoplan, vizat de O.C.P.I., în original ºi copie.
PRIMAR, Olariu Simion
SECRETAR, Sîrbu Maria
Întocmit: arh. Ada Pinciu

condiþionalitatea.
Fermierii care nu respectã
normele privind ecocondiþionalitatea, în baza prevederilor art. 6 din Ordinul
MADR/MMAP/ANSVSA nr.
352/636/54/2015 pentru
aprobarea normelor privind
ecocondiþionalitatea
în
cadrul schemelor ºi mãsurilor de sprijin pentru fermieri
în România, vor fi sancþionaþi
prin reducerea plãþilor.

Informaþii suplimentare:
Legislaþia completã în ce
priveºte depunerea cererii
unice de platã pentru anul
2015 poate fi consultatã pe
pagina oficialã web a
Agenþiei, la adresa http://
www.apia.org.ro/ro/formularcerere-unica-de-platalegislatie.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

DISPOZIÞIA nr. 95/2015

privind convocarea ºedinþei ordinare din data de
29 iunie 2015
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,
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, în data de 29 iunie 2015, ora 16:30, la sediul
Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii
preþului la apã potabilã respectiv a tarifului la canalizare –
epurare pentru comuna Racoviþa;
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actelelor
adiþionale nr. 2/2015 la modificarea contactului de
delegare a serviciului public de salubrizare, Actul adiþional
nr. 4/2015 la actul constitutiv ºi actul adiþional nr. 4/2015
la statutul Asociaþiei de Dezvoltare ECO SISTEM AVRIG;
3. Dezbateri finale privind construcþia Grãdiniþei cu
program prelungit în localitatea Racoviþa, jud. Sibiu.
Emisã în Racoviþa, la 24 iunie 2015.
PRIMAR - OLARIU SIMION
Avizat, SECRETAR - SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile,
titularul acestuia are obligaþia sã solicite serviciului public
comunitar de evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi
cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se
primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor 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
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Copiii din Þara Oltului pleacã în cãutare de
comori, la Mîrºa
În zilele sfârºitului de sãptãmânã ce va urma (3 - 5 iulie), 60 de copii din localitãþile Þãrii
Oltului (zona de sud a judeþului Sibiu), alãturi de însoþitorii ºi coordonatorii acestora, vor
participa la cea de-a VIII-a ediþie a Proiectului „Comorile din Þara Oltului”, cea mai
importantã acþiune de mobilizare teritorialã de tip Leader dedicatã copiilor. Anul acesta,
gazda activitãþilor incluse în acest proiect al societãþii civile va fi localitatea Mîrºa,
participanþii urmând a fi campaþi pe un teren al fostei Cazarme 935 – Mîrºa.
Proiectul „Comorile din Þara
Oltului” a fost gândit pentru a
oferi copiilor posibilitatea de a
dobândi cunoºtinþe ºi abilitãþi
în scopul identificãrii ºi valorizãrii bogãþiilor naturale, culturale ºi umane din teritoriul numit
Þara Oltului, de a evidenþia ºi
promova în rândul participanþilor sentimentul de apartenenþã la o comunitate ºi la un teritoriu cu identitate definitã, dar ºi
de a dezvolta simþul comunitar,
spiritul de echipã ºi încrederea
în forþele proprii.
Acþiunea se bazeazã pe ur-

mãtoarele cuvinte cheie: un
teritoriu, o temã împãrtãºitã ºi
un obiectiv comun al locuitorilor
acestui þinut.
Practic, participanþii vor amenaja o tabãrã de corturi în care
vor desfãºura diverse activitãþi,
membrii echipajelor ce vor participa la concursul pregãtit urmând a parcurge probe (culturã
generalã despre teritoriu, artisticã, culturalã, de tradiþii, parcurgerea unui traseu aplicativ, orientare turisticã), astfel încât
acestea sã contribuie la îmbogãþirea bagajului de cunoºtinþe

despre teritoriul în care trãiesc.
La finalul probelor din cele trei
zile, echipajul ce va obþine cel
mai bun punctaj general va fi
declarat câºtigãtor al ediþiei, va
primii trofeul ºi va intra în posesia „Lãzii de Zestre a Teritoriului”,
elementul simbol râvnit de fiecare dintre echipele prezente.
Proiectul „Comorile din Þara
Oltului” a fost gândit pentru a
oferi copiilor posibilitatea de a
dobândi cunoºtinþe ºi abilitãþi
în scopul identificãrii ºi valorizãrii bogãþiilor naturale, culturale ºi umane din teritoriul numit

Þara Oltului, de a evidenþia ºi
promova în rândul participanþilor sentimentul de apartenenþã la o comunitate ºi la un teritoriu cu identitate definitã, dar ºi
de a dezvolta simþul comunitar,

spiritul de echipã ºi încrederea
în forþele proprii.
La fel ca ºi la ediþiile anterioare, vor participa echipe de
copii (trei bãieþi ºi trei fete cu
vârste cuprinse între 11 ºi 15

ani), coordonatori, organizatori
ºi voluntari din comunitãþile
Arpaºu de Jos, Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de Jos,
Avrig (douã echipaje), Mîrºa,
Racoviþa, Turnu Roºu, ºi Boiþa.

AgenþiadePlãþiºiIntervenþiepentruAgriculturã (APIA) informeazã fermierii,
precum ºi pe toþi cei interesaþi, cu privire la conþinutul recentei Ordonanþe de
Urgenþã a Guvernului O.U.G. nr.15/2015, pentru modificareaArt. 2 lit. d) din
O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ºi exploatarea pajiºtilor
permanente ºi pentru modificarea ºi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, precum ºi pentru modificarea ºi completarea O.U.G. nr. 3/2015
pentru aprobarea schemelor de plãþi care se aplicã în agriculturã în perioada
2015-2020 ºi pentru modificarea Art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã.
Ordonanþa modificã termenele de depunere a cererilor unice de platã, în
concordanþã cu prevederile regulamentelor europene, stabileºte condiþiile
de eligibilitate pe care trebuie sã le îndeplineascã fermierii, inclusiv formele
asociative ale fermierilor, utilizatorii de pãºuni ºi fâneþe, ºi clarificã modalitatea
prin care se dovedeºte calitatea de fermier activ de cãtre fermierii care nu
au mai depus cereri de platã la APIAîn anii precedenþi.
În ce priveºte DEPUNEREACERERIIUNICEDEPLATÃ2015:
A. în condiþiile prevederilor Art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015 de
derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în
ceea ce priveºte data finalã pentru depunerea cererii unice, a cererilor de
ajutor sau a cererilor de platã, data finalã pentru notificarea modificãrilor
cererii unice sau ale cererii de platã ºi data finalã pentru cererile de alocare
a drepturilor la platã sau de creºtere a valorii drepturilor la platã în cadrul
schemei de platã de bazã pentru anul 2015, modificãrile la cererile unice de
platã prevãzute la lit. a) se depun pânã la data-limitã de 15 iunie la centrele
APIA, FÃRÃ PENALIZÃRI;
B. în condiþiile prevederilorArt. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE)
nr. 640/2014, cererile unice de platã pot fi depuse ºi dupã data de 15 iunie,
în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1 % pentru fiecare
zi lucrãtoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacã cererea

unicã de platã ar fi fost depusã pânã la data de 15 iunie, în acest an.
Astfel, fermierii vor putea depune cererea unicã de platã pentru anul
2015 (inclusiv modificãri, corecturi, actualizãri etc.) pânã la data de 15 iunie
a.c. fãrã penalizãri, dupã aceastã datã cererea putând fi depusã, timp de
25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare
de întârziere.
În ce priveºte UTILIZATORII DE PÃªUNI ªI FÂNEÞE:
Articolul 2 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea ºi
exploatarea pajiºtilor permanente ºi pentru modificarea ºi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 86/2014, cu modificãrile ulterioare, litera d) se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins: "d) utilizator de pãºuni ºi fâneþe; (i) crescãtor de
animale, persoanã fizicã, având animalele înscrise în Registrul naþional al
exploataþiilor (RNE)/ crescãtor de animale, persoanã juridicã de drept
public sau de drept privat, constituitã conform prevederilor Legii nr. 287/
2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având
animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfãºoarã
activitãþi agricole specifice categoriei de folosinþã pãºuni ºi fâneþe, conform
clasificãrii statistice a activitãþilor economice în Uniunea Europeanã pentru
producþia vegetalã ºi animalã, care deþine legal dreptul de folosinþã asupra
suprafeþei agricole ºi care valorificã pãºunea prin pãºunare cu efective
de animale sau prin cosire cel puþin o datã pe an; sau (ii) persoanã fizicã
ori persoanã juridicã de drept privat care are la dispoziþie, în condiþile legii,
suprafaþa agricolã, care desfãºoarã activitãþi agricole specifice categoriei
de folosinþã pãºuni ºi fâneþe ºi care o valorifica prin cosire cel puþin o data
pe an.".
Astfel, utilizatorii terenurilor din categoria de folosinþã pãºuni/fâneþe
vor putea depune cererea unicã de platã pentru terenurile în cauzã fãrã

PREVENIREA INCENDIIL
OR LLA
A RECOL
TAREA CEREALEL
OR
INCENDIILOR
RECOLT
CEREALELOR
O STATISTICÃ ÎNGRIJORÃTOARE
Statistica incendiilor aratã cã, în ultimii ani în România, în ciuda
eforturilor fãcute de pompieri, numãrul incendiilor soldate cu victime
ºi pagube materiale importante la gospodãrii cetãþeneºti s-a menþinut
ridicat. Dacã la nivel european, România are cele mai mici valori la
indicatorii “incendii la 100.000 de locuitori”, respectiv “incendii la
1.000 km²”, din nefericire indicatorii “numãrul victimelor” ºi “valoarea
pagubelor” înregistraþi în urma incendiilor sunt foarte ridicaþi. Având
în vedere cã numai în ultimii 4 ani au fost afectate 30.000 de locuinþe
ºi cã un numãr foarte mic de cetãþeni au încheiat o asigurare pentru
locuinþa ºi/sau bunurile material personale, rezultã cã în medie, anual,
în România, peste 30.000 de persoane îºi pierd locuinþa în urma
incendiilor.
CE TREBUIE ªTIUT!
Persoanele fizice ºi juridice sunt obligate sã respecte reglementãrile
tehnice ºi dispoziþiile de apãrare împotriva incendiilor ºi sã nu
primejduiascã, prin deciziile ºi faptele lor, viaþa, bunurile ºi mediul.
Persoana care observã un incendiu are obligaþia
sã anunþe prin orice mijloc serviciile de urgenþã, primarul sau poliþia
ºi sã ia mãsuri, dupã posibilitãþile sale, pentru limitarea ºi stingerea
incendiului.
În cazul incendiilor produse la pãduri, plantaþii, culturi agricole,
miriºti, pãºuni ºi fâneþe, persoanele aflate în apropiere au obligaþia
sã intervinã imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea ºi

stingerea acestora.
( Legea 307/2006 )
CUM PREVENIM INCENDIILE
- marcarea zonelor agricole aflate în imediata apropiere a drumurilor,
cu indicatoare de avertizare ºi interdicþie în ceea ce priveºte focul
deschis ºi fumatul;
- dotarea utilajelor de recoltat ºi a celor de transport cu mijloace de
primã intervenþie (stingãtoare, mãturoaie, butoaie cu apã, pãturi);
- verificarea instalaþiilor electrice, de alimentare cu carburan ºi
cea de eºapament la utilajele agricole;
- cunoaºterea, a normelor de prevenire ºi stingere a incendiilor,
precum ºi a modului de mânuire a stingãtoarelor;
- evitarea executãrii lucrãrilor de reparaþii la utilaje în zona de
recoltare.
CE TREBUIE FÃCUT!
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi a altor
materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe
terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi, asigurându-se supravegherea
permanentã a arderii, precum ºi stingerea jarului dupã terminarea
activitãþii.
Arderea miriºtilor se face numai dupã luarea mãsurilor ce se impun
pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi, asigurându-se
supravegherea permanentã a arderii.) Utilizarea focului deschis nu
se admite la distanþe mai mici de 40 m faþã de locurile cu pericol de

Parcurs onorabil pentru INTER RACOVIÞA
Cu douã victorii, un meci egal, o înfrângere ºi douã meciuri amânate, echipa de fotbal (seniori) a A.S. INTER Racoviþa a continuat ºi în
ultima perioadã parcursul onorabil în Liga a IV-a.
Au fost obþinute urmãtoarele rezultate:
Etapa a XXV-a (23 mai 2015) - F.C. Interstar – A.S. INTER Racoviþa,
7 - 1;
Etapa a XXVI-a (30 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Continental Sibiu,
3 - 0;
Etapa a XXVII-a (6 iunie 2015) - LSS Voinþa Sibiu – A.S. INTER Racoviþa,
2 - 2;
Etapa a XXVIII-a (13 iunie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Pãltiniº Rãºinari,
joc amânat;
Etapa a XXIX-a (20 iunie 2015) - Mãgura Cisnãdie – A.S. INTER Racoviþa,
joc amânat;
Etapa a XXX-a (27 iunie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Unirea Miercurea Sibiului,
3 - 2.
Echipa de juniori a obþinut urmãtoarele rezultate:
Etapa a XXV-a (23 mai 2015) - F.C. Interstar – A.S. INTER Racoviþa,
5 - 1;
Etapa a XXVI-a (30 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Continental Sibiu,
2 - 3;
Etapa a XXVII-a (6 iunie 2015) - LSS Voinþa Sibiu – A.S. INTER Racoviþa,
3 - 5;
Etapa a XXVIII-a (13 iunie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Pãltiniº Rãºinari,
4 – 4;
Etapa a XXIX-a (20 iunie 2015) - Mãgura Cisnãdie – A.S. INTER Racoviþa,
11 – 2.
Vom reveni cu mai multe detalii despre finalul acestei ediþii de campionat în numãrul din luna iulie al publicaþiei Jurnalul de Racoviþa.

a fi obligaþi sã deþinã ºi animale pentru pãºunarea acelor suprafeþe de
teren, cu obligaþia de a dovedi activitatea agricolã minimã de cosit cel puþin
o datã pe an, prin valorificarea/depozitarea fânului rezultat.
În ce priveºte fermierii care NUAU DEPUS CERERI UNICE DE PLATÃ ÎN
ANULANTERIOR:
La articolul 6, O.U.G. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plãþi care
se aplicã în agriculturã în perioada 2015 – 2020 ºi pentru modificarea
Art.2 din Legea nr.36/1991 privind societãþile agricole ºi alte forme de
asociere în agriculturã, alineatul (10) se modifica ºi va avea urmãtorul
cuprins: “(10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice
de platã în anul anterior, calculul estimat al plãþilor directe depãºind plafonul
de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor
alin. (4) sau (41)."
2. La articolul 7 / O.U.G. 3/2015, alineatul (21), litera a) se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins: "a) forma asociativã de proprietate, pe baza
copiei titlului de proprietate asupra terenurilor aparþinând formei asociative
ºi a unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecãrui membru deþinãtor
de animale privind depunerea cererii unice de platã de cãtre forma asociativã,
datele de identificare, codul de identificare al exploataþiei zootehnice din
Registrul naþional al exploataþiilor ºi numãrul de animale deþinute de fiecare
membru, precum ºi suprafaþa utilizatã de forma asociativã prin cosit sau
pãºunat, la care se anexeazã hotãrârea adunãrii generale a asociaþilor
privind utilizarea fondurilor".
Informaþii suplimentare:
Legislaþia completã în ce priveºte depunerea cererii unice de platã pentru
anul 2015 poate fi consultatã pe pagina oficialã web a Agenþiei, la adresa
http://www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-deplata-legislatie.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE
explozie: gaze ºi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi
etc., respectiv 10 m faþã de materiale sau substanþe combustibile:
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi
supravegheat ºi asigurat prin mãsuri corespunzãtoare.
Arderea miriºtilor ºi vegetaþiei uscate se executã cu respectarea
ordinului 579/2008 ºi pe baza permisului de lucru cu foc, obþinut de
la primãrie.
INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ ,,Cpt.
Dumitru Croitoru” AL JUDEÞULUI SIBIU
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL
COMUNEI RACOVIÞA

ANUNÞ IMPORT
ANT!
IMPORTANT!
Primãria comunei Racoviþa informeazã persoanele
interesate cã, în fiecare zi de miercuri, între orele 8 ºi
15, la sediul instituþiei, arhitectul Ada Pinciu are program
de lucru pentru cetãþenii comunei.

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 Mariana-Daniela;
Tel: 0735 301 816

rosu galben albastru negru

Modificãri legislative de interes pentru fermieri

pag IV

Caravana „ Zilelor Culturale a
Judeþului Sibiu”- popas în Þara Oltului

Personalitãþi politice
sibiene pe scena
festivalului
Începând cu ora 13, sala
de spectacole a Cãminului
Cultural Racoviþa a gãzduit un
spectacolul folcloric extraordinar, cea mai importantã
acþiune inclusã în programul
Zilelor Culturale ale Judeþului
Sibiu (zona Þara Oltului).
Deschiderea festivã a spectacolului a aparþinut primarului comunei gazdã, Simion
Olariu, ce a urat bun venit
spectatorilor ºi a mulþumit
tuturor celor ce ºi-au adus
contribuþia la organizarea
festivalului. Apoi, pe scenã au
fost invitaþi, pentru a saluta
mulþimea, preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu, Ioan

Cindrea, vicepreºedintele
instituþiei, Marcel Luca, prefectul judeþului Sibiu, Ovidiu
Ioan Sitterli, deputatul
Gheorghe Frãticiu ºi câþiva
dintre primarii localitãþilor
învecinate. O parte dintre
oaspeþi au adresat cuvinte de
bun venit tuturor ºi suuces
organizatorilor acestei manifestãri.

artisticã profesionistã (elevi ai
ªcolii Populare de Arte ºi
Meserii „Ilie Micu” Sibiu), precum ºi cu recitaluri ale unor
ansambluri locale („Datina” –
Tãlmaciu, „Valea Moaºei” –
Sebeºu de Sus ºi „Doruleþ” –

Racoviþa. În cele câteva ore
bune ale spectacolului,
publicul a fost plimbat prin
mai multe zone etno-folclorice ale þãrii ºi judeþului, încântarea ºi mulþumirea ce au
putut fi zãrite pe chipurile

multora dintre cei aflaþi în
salã, oameni de toate vârstele, constituind dovada cã
acþiunea a avut un succes
remarcabil.
Ediþia 2015 – primãvara a
Zilelor Culturale ale Judeþului

Sibiu (zona Þara Oltului) s-a
încheiat aproape de orele
serii, organizatorii putând bifa,
fãrã niciun fel de emoþie, un
nou succes, o nouã confirmare a sloganului „Sibiu, judeþul care trãieºte prin culturã”.

Spectacol folcloric
extraordinar
A fost un adevãrat maraton
folcloric, cu evoluþii ale unor
ansambluri ºi soliºti cunoscuþi (Ansamblul Profesionist
„Cindrelul – Junii Sibiului”,
Adriana ºi Mariana Anghel,
Daniel Rosalim, Alina Pinca,
Alina Bîcã, Nelu Albu etc), cu
reprezentaþii ale unor elevi
aflaþi la început de carierã
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(continuare din pagina 1)

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.

