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Echipa comunei Racoviþa – pe podiumul ediþiei a
VIII- a a proiectului “Comorile din Þara Oltului”

Aceastã ediþie a acþiunii
“Comorile din Þara Oltului”,
cel mai important proiect de
mobilizare teritorialã de tip
Leader adresat copiilor,
desfãºurat în judeþul Sibiu, a
presupus eforturi organizatorice deosebite (financiare, logistice, materiale ºi
umane), chestiuni rezolvate
cu mult profesionalism de
echipa localã de organizatori
(Liceul Tehnologic Mîrºa,
Primãria ºi Consiliul Local al
oraºului Avrig, Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului”, voluntari ºi
coordonatori). Astfel, s-a
scris un nou capitol (poate,
cel mai interesant) dn romanul “Comorile din Þara
Oltului”,
multe
dintre
experienþele trãite aici de
copii fiind, cu siguranþã,
repere ce vor rãmâne pentru
totdeauna în sufletele ºi
minþile fiecãruia.

delimitate, fiecare echipã ºia instalat corturile, iar dupã
câteva zeci de minute, s-a
desfãºurat ºedinþa tehnicã ºi
s-a dat startul în prima probã
inclusã în programul acestei
ediþii: orientare turisticã.
Seara, o parte dintre cei
prezenþi au contribuit la o
“probã” ineditã a proiectului
(proba culinarã), prima cinã
a ediþiei (tocãniþã de cartofi
cu carne de porc – gulaº)
fiind preparatã de aceºtia. A
rezultat cea mai bunã tocãniþã mâncatã vreodatã, aprecierile pentru echipa de
“bucãtari” ºi rezultatul acesteia fiind unanime. (ªi în cea
de-a doua zi a proiectului a
fost respectat experimentul
cinei gãtite la comun de
participanþi, tochitura ardeleneascã cu brânzã ºi mãmãligã fiind, de asemenea,

foarte apreciatã.)
Ca de obicei, ziua de
sâmbãtã a fost cea mai
solicitantã pentru concurenþi,
voluntari ºi coordonatori,
deopotrivã, deoarece atunci
s-au desfãºurat cele mai
multe dintre probele de
concurs.
Dupã micul dejun, fiecare
echipaj a plecat în proba de
parcurgere a traseului
aplicativ, circuit “presãrat” cu
puncte de control unde s-au
organizat probe intermediare (prim-ajutor, recunoasterea florei ºi faunei
specifice zonei Þãrii Oltului,
cãþãrare pe frânghie,
parcurgerea obstacolelor,
aprinderea focului, mers în
echilibru). Programul a
continuat cu proba de
cunoºtinþe generale despre
Þara Oltului, precum ºi

proba cu harta mutã, în
cadrul cãrora copiii au fost
nevoiþi sã demonstreze cât
de bine cunosc teritoriul
unde s-au nãscut ºi trãiesc.
Seara, alte douã probe leau fost pregãtite concurenþilor, de aceastã datã

fiindu-le testate abilitãþile
artistice dar ºi cele de
promotori ai locurilor,
valorilor, obiceiurilor ºi
tradiþiilor zonei.
Cea de-a doua zi a CTO
2015 s-a încheiat cu jocuri
distractive (ºtafeta ºi trasul cu

frânghia), focul de tabãrã ºi
un scurt program de discotecã în aer liber, punte din
program ce au oferit copiilor
posibilitatea de a socializa ºi
de a lega noi prietenii.
(continuare în pagina 2)

Diversitate de probe ºi
activitãþi
Aventura participanþilor la
CTO 2015 a început vineri, în
jurul orei 14, cu gruparea
tuturor echipelor (concurenþi,
coordonatori ºi voluntari) la
intrarea principalã în zona
industrialã Mîrºa. Drumul
cãtre zona unde au funcþionat
fostele unitãþi militare s-a
desfãºurat în convoi. La locul
special pregãtit pentru
campare, în zone strict

Se inaugureazã terenul de sport din Racoviþa
Cetãþenii comunei Racoviþa sunt invitaþi duminicã, 2 august, începând cu ora 10, la inaugurarea
terenului de sport. Terenul este situat la ieºirea din localitatea Racoviþa înspre Tãlmaciu, între DJ
105 G ºi calea feratã.
Cu acest prilej, se vor disputa douã meciuri de fotbal (copii/juniori ºi seniori) între echipele din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus.
Sunteþi aºteptaþi cu mare drag!

ANUNÞ
IMPORTANT
În conformitate cu prevederile art. 10
din Ordonanþa Guvernului nr. 21/2002
privind gospodãrirea localitãþilor,
fiecare cetãþean are urmãtoarele
obligaþii:
- menþinerea curãþeniei pe trotuare
ºi pe partea carosabilã, pe porþiunea
din dreptul gospodãriei;
- pãstrarea curãþeniei pe arterele de
circulaþie;
- respectarea mãsurilor stabilite de
consiliile locale pentru curãþenia în
localitãþi ºi în afara acestora (pe câmp);
- depozitarea reziduurilor menajere
ºi a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de autoritãþi;
- curãþarea albiei vãii din faþa
proprietãþii (Valea Lupului, Valea
Moaºei).
Vã mulþumim de înþelegere ºi vã
rugãm sã pãstraþi curãþenia.
Primar
Simion Olariu

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

rosu galben albastru negru

Au dormit în corturi, au mâncat în condiþii de tabãrã chiar ºi mâncare
pregãtitã de ei, au participat la diverse activitãþi educative, distractive ºi
sportive în aer liber, s-au împrietenit ºi, mai presus de toate, au conºtientizat
faptul cã sunt locuitori ai unui teritoriu plin de istorie, bogãþii naturale,
nestemate tradiþii, culturã ºi civilizaþie. De toate acestea au avut parte cei
110 participanþi la cea de-a VIII-a ediþie a proiectului “Comorile din Þara
Oltului” (CTO), un proiect al societãþii civile, desfãºurat în zilele sfârºitului
de sãptãmânã ce a trecut, la fosta Cazarmã 935 de la Mîrºa.
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Încheiat azi, 23 iulie 2015, în ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului nr. 128/2015.
Prezentul proces 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 9 consilieri prezenþi din cei 11 consilieri în
funcþie.
Lipsesc motivat domnii consilieri Dragoi Dionisie ºi Stoia Ioan.
Dl. Tulpan Valentin conduce lucrarile ºedinþei, în calitate de
preºedinte de ºedinþa.
La ºedinþã participã dl. primar, dl. viceprimar, d-na director a
ºcolii generale Racoviþa. În salã mai sunt prezenþi locuitori ai
comunei Racoviþa.
Dl. Tulpan prezintã ordinea de zi ºi o supune spre aprobare.
Se voteazã cu 9 voturi pentru.
Se supune spre aprobare procesul verbal al ºedinþei ordinare
din luna iunie. Se aprobã în unanimitate.
Dl. Tulpan propune sã se înceapã ºedinþa cu punctul 2 al
ordinii de zi:
2. Raportul de activitate al asistenþilor personali pe semestru
I, anul 2015.
Având în vedere ca materialele de ºedinþã au fost studiate, dl.
Tulpan întreabã daca sunt întrebãri legate de acest subiect.
Nefiind întrebãri, se supune spre aprobare raportul de
activitate.
Se aprobã în unanimitate.
Se trece în continuare la punctul 1 al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarâre privind înfiinþarea Asociaþiei Sportive
”Unirea Racoviþa” .
Dl. Tulpan Valentin – principalul motiv pentru care se doreºte
înfiinþarea asociaþie este, dupã cum rezultã din expunerea de
motive, promovarea sportului la nivelul comunei Racoviþa.
Dl. Primar – în 2 august vom organiza un meci de deschidere
pe terenul de sport al comunei Racoviþa. Vrem sa oferim tineretului
din comunã posibilitatea de a practica activitãþi sportive în timpul
liber.
Dl. Comãnean Vasile ºi dl.Vasiu Adrian participa contradictoriu
la aceastã discuþie. Nu sunt de acord cu înfiinþarea unei noi
asociaþii, ei având în coordonare echipa de fotbal care poarta
numele “INTER RACOVIÞA” . Cei doi susþin pãstrarea numelui
ºi a echipei, care practica sport de performanþã.
Dl. Primar – Noi vrem ca în echipa de fotbal sã fie înscriºi copii
din localitãþile Racoviþa ºi Sebeºu de Sus. Asociaþia nu se
înfiinþeazã numai pentru fotbal. O sã fie numeroase activitãþi
sportive, la alegere, de ºah, tenis de masã ºi bineînþeles
terminând cu fotbal.
Se propune de cãtre dl. Comãnean o colaborare între asociaþia
Inter Racoviþa ºi Primãria comunei Racoviþa.
Dl. Vasiu – sunt dispus sã renunþ la echipã în favoarea
Consiliului Local. Sã se gãseascã un mod legal de colaborare
sau de susþinere a echipei Inter Racoviþa.
Dl. Primar – nu putem susþine echipa Inter Racoviþa, nu avem
alocaþii bugetare pentru susþinerea sportului de performanþã.
Prin aceastã asociaþie, pe care dorim sã o înfiinþãm, putem
susþine activitãþi sportive la nivel local, care nu presupun costuri

foarte mari.
În urma celor discutate, consilierii îºi exprima opinia lor cu
privire la acest subiect.
Dl. Drãgoi Cornel – ne confruntãm cu douã probleme diferite.
Domnii au asociaþia ºi ºi-au expus punctul de vedere. Dl. Primar
vrea sã promoveze ºi copiii de la ºcoalã. Sã cãutãm o soluþie
pentru aceastã situaþie. Sã vedem dacã se poate colabora pentru
a se realiza un obiectiv comun.
D-na Mãerean – sã se facã ºi alte sporturi dar sã rãmânã
echipa de fotbal. Existã ºi alt interes?
Dl. Primar – nu exista nici un interes. Dorim sã oferim, în
colaborare cu ºcoala gimnazialã, copiilor din localitate
posibilitatea de a face un sport, sa aiba condiþiile necesare
optime pentru a-ºi dezvolta abilitaþile sportive. La echipa Inter
Racoviþa nu este legitimat nici un copil sau adolescent din
comunã. Noi dorim ca copii din Racoviþa ºi din Sebeºu de Sus
sã participe ºi ei la evenimente sportive sau la un joc de fotbal în
echipã.
Dl. Stoica Cornel – trebuie vãzut Statutul asociaþiilor, sã vedem
dacã putem face un statut comun.
Dl. Telebuº – sunt douã situaþii diferite. Primãria vrea sã
promoveze sportul, cei de la Inter Racoviþa fac sport de
performanþã. Dacã se poate face ceva în comun, sunt de acord.
Dl. Cândea – Nu se specificã de o echipã de fotbal „Unirea”,
ci de o Asociaþie Sportivã „Unirea”, în colaborare cu ªcoala
Gimnazialã, copiii din comunã sã poatã face sport.
Avem o echipã care face performanþã ºi s-a ridicat problema
dacã se poate finanþa de cãtre primãrie. Sã vedem dacã este
posibilã asocierea cu aceastã echipã.
Dl. Ivan Simion – s-a mai încercat premierea echipei de fotbal,
printr-un proiect iniþiat de mine, dar nu s-a finalizat din lipsa bazei
legale. Sã vedem daca existã posibilitatea, din punct de vedere
legal, de un parteneriat între Consiliul Local ºi Asociaþie.
Dl. Tulpan – într-o asociaþie sunt mai multe sporturi, nu numai
fotbal.
D- ra Andreea Vasiu – Pe fond, se doreºte acelaºi lucru, dar
sunt divergenþe pentru numele asociaþiei ºi pentru sponsorizare.
Ar trebui sã ne gândim la interesul comunei.
Dl. Belciu Alin – echipa mare ar putea merge mai departe ºi în
paralel sã se facã o echipã de juniori.
Dl. Primar – am susþinut, în limita posibilitãþilor, mereu echipa
actualã. Trebuie sã vedem în ce condiþii se poate realiza transferul
echipei la Consiliul Local.
Dl. Cândea – eu nu voi susþine sportul de performanþã,
deoarece comuna nu îºi permite. Avem alte prioritaþi. Nu avem
suficiente resurse pentru a susþine o echipa privatã. O sã votez
promovarea sportului pentru toþi copiii din comunã, dar nu o sã
susþin performanþã.
Dl. Vasiu Adrian – o sã cedez echipã, dar sã se pãstreze
acelaºi nume. Echipa este deja formataã. O sã modificãm
Statutul ºi Regulamentul.
Dl. Tulpan propune amânarea proiectului de hotãrâre pentru
a se vedea posibilitatea legala de colaborare ºi de preluare a
echipei Inter Racoviþa ºi condiþiile.
Se supune la vot propunerea. Se voteazã în unanimitate pentru
amânare.

D-na director al ªcolii Gimnaziale Racoviþa îºi expune punctul
de vedere cu privire la înfiinþarea Asociaþiei Sportive. Asociaþia
este necesarã a se înfiinþa pentru a ajuta copiii din comunã sã
dezvolte competenþe sportive. Avem echipa de rugby, care a
realizat o mare performanþã anul acesta. Vrem sã avem o
posibilitate de ai ajuta pe aceºti copii, precum ºi pe cei care
doresc sã se facã remarcaþi prin sport sau doar sa practice
acest sport.
Se trece la discutarea diverselor.
Dl. Tulpan aduce la cunoºtiinþa situaþia din localitatea Sebeºu
de Sus. Mai mulþi locuitori aduc lemne de pe suprafaþa de pãºune
închiriatã de dl. Lãcãtuº Dumitru. Oamenii defriºeazã, dar dl.
Lacatuº nu este de acord.
Dl. Telebuº – dacã dl. Lãcãtuº are închiriat terenul, el trebuie
sa îl defriºeze.
Dl. Primar – este închiriatã doar paºunea, pentru animale.
Neînþelegerile au plecat de la faptul cã cei care fac lemne nu
lasã pãºunea curatã.
Dl. Tulpan – am sa îi anunþ pe cetãþeni despre posibilitatea de
a aduce lemne din pãºunat, prin defiºare, precum ºi de a lasa
suprafaþa curatã.
Dl. Belciu – avem o problema cu drumul de la Sebeº, nu se
poate circula .
Dl. Primar – am discutat cu constructorii. Mâine o sã fie gata ºi
se va repara strada pentru a se putea circula în condiþii bune.
Este o problemã limitatã, pe perioadã scurtã, este ºantier în
lucru, dar se va finaliza ºi circulaþia va intra în normal.
D-na Mãerean – sã se facã adresã la EON-Gaz, sã se repare
cutia care s-a deteriorat din cauza accidentului de luna trecutã,
sã se faca o adresa privind limita de viteza în localitate, este
foarte periculos pe strada deoarece se circulã cu viteza mare la
Sebeº la calea ferata nu merge bariera, sã se ia mãsurile
necesare.
Dl. Viceprimar – am fãcut adresa pentru limita de tonaj ºi
pentru semnalizari. O sã vorbim cu cei de la Consiliul Judeþean
ºi cu reprezentanþii poliþiei, pentru a se gasi o modalitate de
rezolvare.
Dl. Stoica Cornel – pentru un trotuar ºi o rigolã trebuie autorizaþie
de construcþie?
Dl. Primar – trebuie sã vedem forma ºi poziþionarea rigolei, sã
verificãm modalitatea de efectuare a lucrãrii.
Dl. Ivan Simion – câte lemne s-au marcat pentru Racoviþa ºi
câte s-au vândut? Aº dori sa vedem o situaþie cu cât s-a încasat
la bariera de la Sebeºu de Sus.
Dl. Primar – sunt aproximativ 300 mc de lemne marcate la
Racoviþa. În ºedinþa urmãtoare o sã va prezentãm detaliat ºi
situaþia cu bariera.
Dl. Telebuº - cum se realizeazã colectarea selectivã?
Dl. Viceprimar - destul de bine, oamenii au început sã conºtientizeze, sã selecteze deºeurile, ne îndreptãm într-o direcþie
buna.
Dl. Tulpan întreaba dacã mai sunt ºi alte probleme de discutat.
Nemaifiind alte probleme, declar închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 23 iulie 2015, drept pentru care semnãm
alaturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞA, CONSILIER - TULPAN VALENTIN

Echipa comunei Racoviþa – pe podiumul ediþiei a VIII- a
a proiectului “Comorile din Þara Oltului”
(continuare din pagina 1)

Tirolianã ºi premii…
Duminicã, a fost ziua dedicatã, în principal, Salvamont
Sibiu ºi festivitãþii de premiere.
Dupã cumularea rezultatelor obþinute la toate probele,
aplicarea penalitãþilor ºi
rezolvarea contestaþiilor, s-a
stabilit clasamentul final al
ediþiei. Astfel, trofeul celei de-a
VIII-a ediþii a proiectului
“Comorile din Þara Oltului” a
plecat la Avrig (echipajul ªcolii
Gimnaziale Avrig), podiumul
competiþiei fiind completat de
copiii din Racoviþa ºi echipa

din Boiþa. Câºtigãtorii au primit
premii, diplome ºi medalii.
Echipa clasatã pe locul întâi a
primit ºi dreptul de a pãstra,
pânã la ediþia viitoare, “Lada
de zestre“
De asemenea, fiecare
concurent, echipaj, voluntarii ºi
coordonatorii au primit
diplome de participare.
Ceva mai târziu, trei membri
ai Serviciului Public Salvamont
Sibiu s-au deplasat în tabãra
de la Mîrºa pentru a instala o
tirolianã, astfel încât cei
interesaþi sã poatã încerca
senzaþiile plãcute create de
deplasarea cu ajutorul acestei
instalaþii. Momentul “lansãrii”

a fost precedat de un scurt
instructaj de siguranþã, toþi
copiii bucurându-se de
aceastã frumoasã surprizã.

Oaspeþi în tabãrã
Pe parcursul desfãºurãrii
taberei de la Mîrºa, participanþii
au avut parte ºi de douã vizite
oficiale. Mai întâi, a ajuns în
mijlocul copiilor consilierul
local avrigean Costin Bãdilã,
unul dintre susþinãtorii
necondiþionaþi ai acestui
proiect, care, în calitate de
administrator al unei societãþi
locale, a fost ºi sponsor al
ediþiei.

Duminicã dimineaþa, a vizitat
tabãra de la Mîrºa ºi primarul
oraºului Avrig, Arnold Gunter
Klingeis.
Ambele oficialitãþi au felicitat
organizatorii, voluntarii ºi copiii
participanþi la tabãrã.

La revedere, pe curând!
Duminicã dupã amiazã,
tabãra de la fosta Cazarmã
935 Mîrºa a fost închisã. Au
rãmas amintiri frumoase, clipe
de neuitat ºi dorinþa mare de
revedere. Anul viitor, proiectul
“Comorile din Þara Oltului” se
va desfãºura, cel mai probabil,
pe teritoriul comunei Racoviþa.

La “Comorile din Þara
Oltului” au participat echipe de
copii concurenþi (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.

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.
ATENÞIE!
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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PROCES – VERBAL al ºedinþei ordinare a Consiliului
Local Racoviþa din data de 23 iulie 2015
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã
Serviciul
Public
aP
ersoanelor Tãlmaciu vã informeazã
Persoanelor
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile,
titularul acestuia are obligaþia sã solicite serviciului public
comunitar de evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi
cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se
primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã, dacã este
cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai
micã de 14 ani, dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,

original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se
prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã
atât de minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte
de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;

- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 5 lei, achitate la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la
ghiºeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din cadrul
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

DGASPC Sibiu recruteazã asistenþi maternali profesioniºti
- 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:

Sfaturi pentru siguranþa timpului tãu liber
PENTRU PETRECEREA
TIMPULUI LIBER, CONCEDIU
SAU SFÂRªIT DE SÃPTÃMÂNÃ
ÎN SIGURANÞÃ, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SITUAÞII DE URGENÞÃ
RECOMANDÃ RESPECTAREA
URMÃTOARELOR REGULI:
Înainte de a pleca de acasã,
pentru a lãsa locuinþa în
siguranþã, deconectaþi aparatele
electrice de la reþeaua electric ºi
închideþi robinetele de alimentare cu gaze natural ºi cu apã;
CÃLÃTORIACU
AUTOTURISMUL
- Pe durata avertizãrilor hidrologice, nu plecaþi în cãlãtorie
decât dacã e absolut necesar.
Utilizaþi rute ocolitoare ale zonelor
cu inundaþii.
- Înainte de a pleca, inspectaþi
visual autoturismul pentru a
identifica eventuale scurgeri de
carburanþi sau lubrifianþi.
- Verificaþi ca stingãtorul din
dotarea autoturismului sã fie în
termenul de garanþie acordat de
producãtor sau ultimul verificator
autorizat.
- Dacã pe timpul deplasãrii,
simþiþi miros de ars sau detectaþi fum, opriþi imediat maºina în
afara spaþiului carosabil ºi
evacuaþi toate persoanele ºi
bagajele din autoturism.
ATENÞIE: evitaþi oprirea autovehiculului pe teritoriul staþiilor de
distribuþie carburanþi sau în
imediata apropiere a clãdirilor!
- Verificaþi cu atenþie compartimentul motor, bordul, habitaclul
ºi portbagajul pentru a identifica
posibila sursã de incendiu, iar
în cazul depistãrii acesteia,
utilizaþi stingãtorul de incendiu.
- Dacã nu reuºiþi localizarea ºi
stingerea incendiului, anunþaþi
de urgenþã evenimentul la
Dispeceratul Unic pentru Apeluri
de Urgenþã “112”.
CÃLÃTORIACUTRENUL
- Nu urcaþi în tren cu substanþe
inflamabile.
- Respectaþi interdicþia
fumatului ºi nu aprindeþi chibrituri
sau brichete.
- În cazul în care observaþi fum
în interiorul trenului sau simþiþi
miros de ars, anunþaþi imediat
personalul trenului. În ultimã

instanþã, acþionaþi frâna de
urgenþã ºi evacuaþi vagonul.
PREPARAREAGRÃTARULUI
Prepararea tradiþionalelor
grãtare se va face numai în locuri
special amenajate ºi la distanþe
de siguranþã, dupã cum
urmeazã:
- 10 metri faþã de locurile în
care existã materiale solide
combustibile: lemn, textile, hârtie,
bitum etc;
- 40 metri faþã de locurile în
care existã pericol de explozie:
gaze ºi lichide combustibile,
explozivi, vapori inflamabili;
- 100 metri faþã de culturile de
cereale pãioase în perioada
coacerii ºi recoltãrii sau de
zonele împãdurite.
- Aprinderea focului se face cu
atenþie. Nu utilizaþi pentru
aceastã operaþiune substanþe
inflamabile.
- Pentru prepararea alimentelor, nu se vor aprinde focare
direct pe sol.
- Este recomandat sã aveþi la
dispoziþie mijloace de primã
intervenþie pentru stingerea
rapidã a focului: un stingãtor de
incendiu, o rezervã de apã etc.
- Se va evita utilizarea focului
în perioadele de uscãciune
excesivã ori în condiþii de vânt.
- Copiii vor fi urmãriþi permanent pentru a nu se juca cu focul
sau în apropierea acestuia.
- Arderea va fi supravegheatã
continuu, deoarece chiar ºi o
rafalã slabã de vânt ar putea
modifica direcþia focului, îndreptând flãcãrile spre vegetaþie sau
transportând scânteile incandescente la distanþe mai mari,
cãtre zone împãdurite sau cu
vegetaþie uscatã.
- Înainte de plecare, locul
preparãrii grãtarului va fi verificat
cu mare atenþie luându-se
urmãtoarele mãsuri: - se sting
cu apã flãcãrile, jarul, cãrbunii
încinºi; - se acoperã cu pãmânt
resturile de ardere; - toate
resturile, deºeurile, sticlele,
hârtiile se vor depune în locurile
special amenajate.
CAZAREA ÎN UNITÃÞILE
TURISTICE
- La cazarea în hotel (vilã,
pensiune etc.), solicitaþi de la

• 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.

- Deconectaþi aparatele ºi alte
echipamente electrice precum
computerele ºi aparatele de aer
recepþie/administrator informaþii impracticabile din cauza fumului, condiþionat. Acestea pot fi
referitoare la modul de trebuie sã rãmâneþi în camerã, defectate ca urmare a descãrcomportare ºi de anunþare în sã þineþi uºa închisã ºi sã cãrilor electrice atmosferice.
În timpul unei furtuni:
timp util, în caz de incendiu, etanºaþi rosturile cu bandã
- atunci când simþiþi cã pãrul vi
precum ºi de asigurare a salvãrii izolantã/scotch sau prosoape ori
în condiþii de siguranþã pe cãile cearceafuri umede. Anunþaþi se ridicã, este un indiciu cã existã
de evacuare. Dupã ce v-aþi cazat, serviciile de urgenþã pentru a vã pericolul unui fulger.
- aºezaþi-vã ghemuit la
citiþi Planul de evacuare ºi comunica poziþia în clãdire.
instrucþiunile stabilite de Aceasta se va semnala ºi de la pãmânt. Puneþi – vã mâinile pe
urechi ºi cap, iar capul între
administraþia hotelului.
fereastra camerei de cazare.
- Nu recurgeþi la improvizaþii ale
PERIOADELECANICULARE genunchi ºi reduceþi contactul cu
instalaþiei electrice pentru
Rãmâneþi în clãdiri ºi limitaþi pãmântul.
- nu vã întindeþi pe pãmânt.
alimentarea receptorilor electrici. expunerea la soare.
- evitaþi obiectele înalte,
În situaþia în care observaþi
- Ideal ar fi sã locuiþi la etaje
deficienþe în acest sens, sesizaþi inferioare, în cazul în care nu aveþi precum un copac înalt izolat în
arie deschisã, câmpuri, plaje
imediat administraþia hotelului. sistem de aer condiþionat.
Nu folosiþi aparate electrice
- Petreceþi-vã cea mai mare sau o ambarcaþiune pe apã,
personale neomologate.
parte a zilelor cãlduroase în orice obiecte metalice, precum
- Nu introduceþi în clãdirea clãdiri publice precum biblioteci, utilaje agricole, echipamente de
fermã, motociclete, biciclete etc.
hotelului substanþe inflamabile. centre comerciale, etc.
- dacã vã aflaþi în pãdure,
- Nu fumaþi în camerã. În si- Mâncaþi regulat, echilibrat cu
tuaþia în care fumatul este per- evitarea grãsimilor. Evitaþi cãutaþi adãpost într-o zonã cu
copaci mai puþin înalþi.
mis, aruncaþi scrumul ºi resturile utilizarea sãrii.
de þigãri numai în scrumiere. Nu
- Beþi multã apã. Persoanele
aruncaþi resturile de þigãri în care au epilepsie, suferã de inicoºurile de gunoi. În caz de mã, rinichi sau ficat, au restricincendiu, se au în vedere urmã- þionare privind utilizarea lichidelor
toarele reguli: dacã incendiul ori au probleme de reþinere a
este în camerã, se va proceda la lichidelor, trebuie sã consulte un
pãrãsirea imediatã a încãperii, medic înainte de a creºte aportul
acþionarea butonului de semna- acestora.
lizare ºi anunþarea personalului
- Limitaþi consumul de bãuturi
de la recepþie. Pentru evacuarea alcoolice.
de la nivelurile superioare ale
- Purtaþi haine uºoare, rãcoclãdirii, se folosesc întotdeauna roase, colorate deschis, care
scãrile de evacuare. Este inter- acoperã cât mai mult pielea.
zisã folosirea liftului, acesta Protejaþi-vã faþa ºi capul purtând
putându-se bloca la nivelul in- o pãlãrie cu boruri largi.
cendiat. Dacã incendiul nu este
- Nu lãsaþi niciodatã copiii sau
în propria camerã de cazare, se animalele singure în autoveva proceda la pãrãsirea încãperii, hicule închise.
cu condiþia ca acest lucru sã
- Evitaþi efectuarea lucrãrilor cu
poatã fi fãcut în siguranþã. Pentru foc deschis.
a verifica dacã incendiul se
FENOMENEMETEO
manifestã pe coridor, se va
PERICULOASE
proceda la verificarea cu dosul
În cazul în care este iminentã
palmei a temperaturii uºii de o furtunã:
corespondenþã cu acesta. În
- Întrerupeþi orice activitãþi în aer
situaþia în care uºa este rece, din liber.
poziþia aplecat spre pardosealã
- Intraþi în casã, într-o concu umãrul sprijinit de uºã, se va strucþie ori într-un autoturism.
proceda la deschiderea acesteia
- Deºi s-ar putea sã fiþi rãnit în
cu atenþie. Parcurgerea distanþei cazul în care trãsnetul loveºte
pânã la scara de evacuare, în maºina sunteþi mult mai protejat
situaþia în care coridorul este în interiorul vehiculului decât în
inundat cu fum, se realizeazã din exterior.
poziþia aplecat sau târâº,
- Închideþi ferestrele ºi uºile.
avându-se în vedere cã zona Utilizaþi telefoanele cu fir doar în
dinspre pardosealã este mai situaþii de urgenþã. Telefoanele
puþin afectatã. În cazul în care fãrã fir ori mobilele sunt sigure în
coridorul sau scãrile sunt utilizare.

- dacã sunteþi într-o zonã
deschisã, mergeþi spre o zonã
joasã precum o vale.
- dacã sunteþi pe un lac,
ajungeþi la mal de urgenþã ºi
adãpostiþi-vã imediat.
Dupã furtunã:
În situaþia identificãrii unei
victime lovite de trãsnet, verificaþi
urmãtoarele:
- respiraþia: dacã nu mai
respirã, începeþi resuscitarea
prin metoda gurã la gurã.
- puls: dacã victima are puls si
respirã, cãutaþi alte vãtãmãri
posibile precum, posibile arsuri,
vãtãmãri ale sistemului nervos,
oase rupte ºi pierderi de auz sau
de vedere.
Dacã este nevoie de asistenþã
medical, sunaþi cât mai repede
posibil la “112”.
INSPECTORATULGENERAL
PENTRU SITUAÞII DE
URGENÞÃ INSPECÞIADE
PREVENIRE www.igsu.ro

rosu galben albastru negru

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;

pag IV

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã potenþialii
beneficiari cã în data de 14
iulie 2015 a fost publicat în
Monitorul Oficial Ordinul
MADR nr. 1727 pentru
aprobarea Procedurilor specifice de implementare ºi
control, precum ºi a
formularisticii
necesare
aplicãrii schemei de ajutor de
stat pentru reducerea accizei
la motorina utilizatã în
agriculturã.
Pentru obþinerea ajutorului
de stat, beneficiarii comple–
teazã o cerere de acord prea–
labil pentru finanþare, pe care
o depun:
a) la centrele judeþene ale
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã sau al
municipiului Bucureºti pe
raza cãrora sunt situate
exploataþiile agricole pentru
care se solicitã ajutorul de
stat, sau unde au fost depuse
cereri de platã pentru
schemele de sprijin pe
suprafaþã;
b) la centrele judeþene ale
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã sau al
municipiului Bucureºti la care
au fost depuse cererile pentru
finanþare prin rambursare în
cadrul schemei de ajutor de
stat pentru motorina utilizatã
în agriculturã aprobatã prin
Hotãrârea Guvernului nr.763/
2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind
acordarea unui ajutor de stat
pentru motorina utilizatã în
agriculturã, cu completãrile
ulterioare.
Cererea de acord prealabil
pentru finanþare se depune
anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de
aplicare a schemei de ajutor
de stat reglementatã prin
Hotãrârea
Guvernului
nr.1174/2014, respectiv 20152020 inclusiv.
Pentru anul 2015, cererea
de acord prealabil pentru
finanþare se depune în
termen de 15 de zile
lucrãtoare de la intrarea în
vigoare a Ordinului MADR nr.
1727/2015.
Beneficiarii sunt cei
prevãzuþi în cuprinsul
dispoziþiilor art. 4 din HG nr.
1174/2014.
Persoanele fizice pot fi
acceptate ca potenþiali beneficiari ai prezentei scheme
dacã în termen de 60 de zile
lucrãtoare de la data primirii

notificãrii privind acordul
prealabil, dar nu mai târziu de
data depunerii primei cereri
trimestriale, se autorizeazã ca
persoanã fizicã autorizatã sau
întreprindere individualã,
conform OUG nr. 44/2008, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Ajutorul de stat se acordã
producãtorilor agricoli care
îndeplinesc urmãtoarele condiþii, în funcþie de sectorul/
sectoarele vegetal, zootehnic
ºi/sau îmbunãtãþiri funciare în
care îºi desfãºoarã activitatea:
a) sã fie înscriºi în Registrul
unic de identificare (RUI) al
APIA (sã deþinã ID fermier);
b) sã fie înscriºi în
evidenþele APIA cu suprafeþele
de teren pe care le
exploateazã sau în Registrul
plantaþiilor viticole, dupã caz;
c) sã fie înscriºi în Registrul
agricol cu suprafeþele
agricole aflate în exploatare,
inclusiv pentru spaþiile
protejate (sere ºi solarii),
precum ºi cu efectivele de
bovine/ovine/caprine/porcine/
pãsãri/familii de albine/viermi
de mãtase, dupã caz;
d) sã fie înregistraþi în
Registrul
naþional
al
exploataþiilor (RNE) al
Autoritãþii Naþionale Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor sau sã deþinã
document de înregistrare/
autorizare sanitarã veterinarã
pentru porci/pãsãri/familii de
albine/viermi de mãtase,
dupã caz;
e) suprafeþele de teren pe
care le exploateazã sã fie de
minimum un hectar inclusiv,
iar suprafaþa parcelei agricole
sã fie de cel puþin 0,3 ha, cu
excepþia suprafeþelor aferente
legumelor cultivate în spaþii
protejate. În cazul viilor,
livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor
pomicole,
pepinierelor viticole, arbuºtilor
fructiferi, suprafaþa minimã a
parcelei trebuie sã fie de cel
puþin 0,1 ha;
f) sã exploateze/sã deþinã/
sã creascã animale/pãsãri/
familii de albine/viermi de
mãtase în vederea obþinerii
producþiei agricole pentru care
solicitã ajutorul de stat;
g) sã utilizeze instalaþii de
irigat acþionate cu motoare
termice.
Cererea de acord prealabil
pentru finanþare prin rambursarea diferenþei de accizã se
depune însoþitã de urmãtoarele documente:

a) copie a documentelor de
identitate ºi a documentelor
de înregistrare;
b) adeverinþã în original de
la Registrul agricol, cu suprafeþele agricole aflate în
exploatare, inclusiv pentru
spaþii protejate dupã caz;
c) adeverinþã în original de
la Registrul agricol, eliberatã
în anul de cerere, cu efectivele
de animale/pãsãri/familii de
albine/viermi de mãtase,
dupã caz;
d) adeverinþã în original
eliberatã de cãtre Oficiul
Naþional al Viei ºi al
Produselor Vitivinicole pentru
suprafeþele cu vie, dupã caz;
e) situaþia suprafeþelor ºi a
structurii estimative a
culturilor pentru care solicitã
ajutorul de stat si/sau
producþia
de
ciuperci
estimatã (model Anexa 2 din
ordin);
f) copia documentului care
atestã înregistrarea/autorizarea sanitarã veterinarã pentru
porci/ pãsãri/familii de albine/
viermi de mãtase, dupã caz;
g) situaþia privind calculul
efectivului rualat /mediu
estimat anual, în funcþie de
specie,
întocmitã
de
beneficiar (model Anexa 3 din
ordin);
h) dovada cã solicitantul nu
figureazã ca debitor la organizaþiile de îmbunãtãþiri funciare ºi federaþiile de
organizaþii de îmbunãtãþiri
funciare înscrise în Registrul
naþional al organizaþiilor de
îmbunãtãþiri funciare, precum
ºi la Agenþia Naþionalã de
Îmbunãtãþiri
Funciare,
furnizorul de apã ºi de
electricitate, dupã caz;
i) copie de pe contractul de
irigaþii/furnizare a apei, dupã
caz;
j) cantitãþile de motorinã
pentru care se solicitã ajutorul
de stat sub formã de rambursare pentru sectorul
îmbunãtãþiri funciare, stabilite
conform anexei 4 din ordin
k) angajamentul solicitantului persoana fizicã cu privire
la autorizarea ca persoanã
fizicã autorizatã sau întreprindere individualã, conform
OUG nr. 44/2008, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, conform modelului
anexa 5 din ordin.
Acordul prealabil pentru
finanþare prin rambursare se
emite de cãtre centrele APIA
judeþene, în termen de cel
mult 10 lucrãtoare de la data

limitã de depunere de
depunere a cererilor.
Cererile de platã trimestriale se depun în condiþiile
prevãzute de art.8 din
Hotãrârea Guvernului nr.
1174/2014.
Pentru anul 2015, prima cerere de platã însumeazã
cantitãþile de motorinã
utilizate în trimestrele I ºi II ale
anului 2015.
Pentru sectorul vegetal,
cererile de platã se depun însoþite de urmãtoarele documente:
a) situaþia suprafeþelor ºi a
structurii culturilor pentru care
solicitã ajutorul de stat ºi/sau
producþia
de
ciuperci
estimatã, aferente perioadei
pentru care solicitã acordarea
ajutorul de stat prin rambursare, al cãrei model este
prevãzut în anexa nr.8 din ordin;
b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci
produsã, dupã caz;
c) situaþia centralizatoare a
cantitãþilor de motorinã utilizate
la lucrãri mecanizate, aferente
perioadei pentru care solicitã
acordarea ajutorul de stat prin
rambursare, întocmitã conform modelului prevãzut în
anexa nr.9 din ordin;
d) copie a facturilor fiscale
de cumpãrare a motorinei
emise de vânzãtor pe numele
solicitanþilor;
e) dovadã cont trezorerie;
f) copie a documentelor de
identitate ºi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul
în care au intervenit modificãri
faþã de cererea de acord
prealabil pentru finanþare;
g) adeverinþã în original de
la Registrul agricol, cu
suprafeþele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificãri faþã de cererea
de acord prealabil pentru
finanþare;
h) adeverinþã în original de
la Direcþia pentru agriculturã

judeþeanã, pentru suprafeþele
plantate cu vie nobilã, în cazul
în care au intervenit modificãri
faþã de cererea de acord
prealabil pentru finanþare.
Pentru sectorul zootehnic,
cererile de platã se depun
însoþite de urmãtoarele
documente:
a) situaþia centralizatoare a
cantitãþilor de motorinã utilizate
pentru sectorul zootehnic, aferentã trimestrului pentru care
solicitã acordarea ajutorul de
stat prin rambursare, întocmitã
conform modelului prevãzut în
anexa nr.9 din ordin;
b) copie a facturilor fiscale
de cumpãrare a motorinei
emise de vânzãtor pe numele
solicitanþilor;
c) situaþia privind calculul
efectivului rulat/efectivului
mediu realizat, întocmitã de
beneficiar ºi vizatã de medicul
împuternicit de liberã practicã,
dupã caz, întocmitã conform
modelului prevãzut în anexa
nr.10;
d) dovadã cont trezorerie;
e) copie de pe cererea depusã de cãtre apicultori la consiliul local în vederea asigurãrii acestora de vetre de stupinã temporare sau permanente;
f) copie a documentelor de
identitate ºi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul
în care au intervenit modificãri
faþã de cererea de acord
prealabil pentru finanþare.
Pentru sectorul îmbunãtãþiri
funciare, cererile de platã se
depun însoþite de urmãtoarele
documente:
a) situaþia centralizatoare a
cantitãþilor de motorinã utilizate
pentru irigaþii, aferentã perioadei pentru care solicitã acordarea ajutorul de stat prin
rambursare, întocmitã conform modelului prevãzut în
anexa nr.9 din ordin;
b) copie a facturilor fiscale
de cumpãrare a motorinei

emise de vânzãtor pe numele
solicitanþilor;
c) situaþia centralizatoare a
cantitãþilor de apã pentru
irigaþii, întocmitã conform
modelului prevãzut în anexa
nr.11 din ordin;
d) copie a facturilor de apã
din care sã reiasã volumul de
apã consumat de cãtre
beneficiar;
e) situaþia suprafeþelor
irigate, pe structuri de culturi,
aferentã perioadei pentru care
se solicitã ajutorul de stat;
f) dovadã cont trezorerie;
g) copie a documentelor de
identitate ºi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul
în care au intervenit modificãri
faþã de cererea de acord
prealabil pentru finanþare.
Ajutorul de stat sub formã de
rambursare se acordã ca
diferenþã dintre rata accizei
standard de la titlul VII - Accize
ºi alte taxe speciale din Legea
nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi rata accizei reduse prevãzutã la art.2
alin(2) din Hotãrârea Guvernului nr.1174/2014 pentru
motorina utilizatã la efectuarea
lucrãrilor mecanizate în agriculturã. Valoarea accizei urmeazã sã fie comunicatã de
Ministerul Finanþelor în perioada imediat urmãtoare.
Legislaþie:
- Hotãrârea Guvernului
nr.1174/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la
motorina
utilizatã
în
agriculturã;
- OMADR 1727/2015 pentru
aprobarea Procedurilor specifice de implementare ºi control, precum ºi a formularisticii
necesare aplicãrii schemei de
ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizatã în
agriculturã.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Informaþii impor
tante pentru cei ce doresc sã construiascã
importante
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;

Registre agricole noi
Responsabilii compartimentului Registru Agricol din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa ne-au informat cã, de câteva
sãptãmâni, au demarat operaþiunea de completare a noilor
registre agricole, pentru perioada 2015 – 2019.
Pentru o cât mai eficientã activitate, proprietarii de animale ºi
imobile (terenuri ºi construcþii) din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus,
sunt gugaþi sã se prezinte la Primãria Racoviþa- Registrul Agricol,
în scopul actualizãrii acestor date.
Primãria comunei Racoviþa

ANUNÞ
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.

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

Nu ocupaþi domeniul public!
Primãria comunei Racoviþa avertizeazã cetãþenii cã este interzisã depozitarea
pe domeniul public a materialelor de construcþii, utilajelor agricole ºi a altor tipuri
de materiale sau mãrfuri.
Astfel, în conformitate cu OG nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, Consiliul Local al comunei Racoviþa a adoptat nr. 52/2008, prin
care s-au stabilit mãsurile ce pot fi luate împotriva cetãþenilor ce nu respectã
reglementãrile cu privire la depozitarea pe domeniul public. Ca urmare, informãm
cetãþenii care încalcã reglemetãrile cã se pot aplica sancþiuni, din douã în douã
sãptãmâni, dupã cum urmeazã: avertisment scris, 25 lei, 50 lei, 250 lei.
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