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Spectacol folcloric la Sebeºu de Sus
Duminicã, 31 august 2015, începând cu ora 12, la Cãminul Cultural din Sebeºu de Sus se va desfãºura cea de-a doua ediþie a
Spectacolului Folcloric Extraordinar „Valea Moaºei”.
Pe lângã Ansamblul Folcloric „Valea Moaºei” din localitatea gazdã, la spectacol va participa ºi Ansamblul Folcloric „Doruleþ”
(Racoviþa). Organizatorii promit sã ofere tuturor spectatorilor un eveniment memorabil, de folclor adevãrat, cu surprize din cele mai
plãcute. Sunteþi aºteptaþi cu mare drag!

Duminicã, 2 august 2015,
într-o atmosferã de bunã
dispoziþie generalã, s-a
inaugurat noul teren de
fotbal din Racoviþa. Cu acest
prilej, s-a disputat un meci
între echipele de fotbal din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus.
În urma unei partide
disputate, cu faze frumoase
ºi foarte multe ocazii de gol,
scorul înregistrat a fost
de 4 - 4.
Dupã meci, doritorii au putut
servi preparate la grãtar,
bere sau bãuturi rãcoritoare,
s-au purtat diverse discuþii…
Duminicã, 23 august 2015,
echipa de fotbal a AS
Viitorul Racoviþa a disputant
un meci amical în compania
echipei FC Sion Sibiu.
Scorul final a fost 1 la 2.
Noul teren de fotbal din
comuna Racoviþa va putea fi
folosit de orice echipã din
comunã sau de elevii de la
ºcoala generalã.

Suntem ºi pe FFacebook!
acebook!
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!

ANUNÞ IMPORT
ANT!
IMPORTANT!
În perioada 31.08.2015 - 04.09.2015, Primãria comunei Racoviþa,
prin angajaþii sãi, va face o consultare publicã în localitatea Sebeºu de
Sus, privind sursa temporarã de apã brutã în aceastã localitate. Prin acest
demers dorim ca locuitorii din Sebeºu de Sus sã ia la cunoºtiinþã de
beneficiile acestui proiect, urmând ca, în funcþie de opiniile populaþiei,
sã implementãm sau nu acest proiect.
Sperãm la o bunã colaborare din partea cetãþenilor.
Cu respect ºi stimã,
Primar Olariu Simion

rosu galben albastru negru

S-a inaugurat terenul de sport al comunei
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Procesul verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 6 august 2015
Dl. Drãgoi Cornel – este o idee bunã. Numele trebuie stabilit de
comun acord. Puteam sau nu sã preluãm echipa cu forme legale?
Dl. Secretar - am vorbit cu cei de la Primãria Avrig. Nu existã
modalitate legalã pentru preluare.
Discuþiile continuã cu opiniile fiecãrui consilier despre
numele Asociaþiei, despre sporturile care se vor practica.
Dl. Ivan face o precizare importantã despre statutul
Asociaþiei ºi despre ceea ce sã prevadã acesta pentru ca sã
fie controlate toate activitãþile asociaþiei.
Se propune modificarea statutului, denumirea ,,Viitorul,, a
Asociaþiei, dacã acest nume nu se suprapune cu al altei
asociaþii.
Consilierii ºi-au exprimat pe rând opiniile. Când a fost
rândul d-lui consilier Stoia Ioan sã vorbeascã, preºedintele
de ºedinþã l-a întrerupt ºi nu i-a dat voie sã îºi exprime punctul
de vedere.
Se supune la vot acest proiect de hotãrâre. Se voteazã astfel:
10 voturi – pentru ºi o abþinere (Stoia Ioan).
Se trece la urmãtorul punct al ordinei de zi.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Actului adiþional la
Contractul de delegare a serviciului de salubrizare.
Dl. Primar - se doreºte stabilirea preþului unic pentru
ridicarea selectivã a deºeurilor la nivel de judeþ.
Dl Tulpan întreabã dacã mai sunt nelãmuriri.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã cu 11

Procesul verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 21 august 2015
Încheiat astãzi, 21 august
2015, în cadrul ºedinþei extraordinare a Consiliului Local
Racoviþa, convocatã prin
Dispozitia primarului nr. 150/
18.08.2015.
La ºedinþã participã 9 consilieri din cei 11 în funcþie.
Lipsec motivat d-nii consilieri
Drãgoiu Cornel ºi ªerban
Vasile.
La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar ºi secretarul comunei. ªedinþa este
condusã de dl. consilier Tulpan
Valentin, în calitate de preºedinte de ºedinþã.
Dl. Tulpan supune la vot
procesul verbal al ºedinþei
anterioare.
Se aprobã în unanimitate - 9
voturi pentru.
Se supune spre aprobare
ordinea de zi. Se aporbã în
unanimitate - 9 voturi pentru.
Se începe ºedinþa cu primul
punct al ordinei de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului pe anul
2015.
Dl. Tulpan Valentin – materialele s-au primit spre studiere.
D-na contabil sã ne explice ce
este cu rectificarea.
D-na contabil Cãlin Simona
explicã în ce constã aceastã
rectificare, pe fiecare capitol
bugetar în parte.

Consilierii întreabã ºi primesc rãspuns la nedumeririle
lor despre: banii alocaþi strãzilor,
achiziþionarea de dotãri pentru
buldoexcavator, contractul
pentru obþinerea Ordinului Prefectului pentru islazurile comunale, întrebarea de ce nu se
obþine cu acest contract ºi
intabularea terenului.
Dl primar ºi d-na contabil au
dat explicaþii cu privire la toate
nedumiririle.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteaza în unanimitate - 9 voturi pentru.
Se trece la punctul doi al
ordinei de zi.
2. Proiect de hotãrâre privind
sprijinirea Asociaþiei Sportive
Viitorul Racoviþa.
D-na Maerean – de unde se
poate acorda aceasta sumã?
La Ansamblul „Doruleþ” nu se
poate obþine sponsorizare?
Dl. Secretar - banii au fost
prevãzuþi în bugetul local pentru
Asociatia Viitorul. De asemenea, mai avem din contractele obþinute de la ªcoala
Generalã pentru cursurile care
au avut loc în clãdirea ºcolii.
Dl. Cândea – aceºti bani vor
fi folosiþi pentru deplasarea în
cadrul Asociaþiei ºi a copiilor de
la Ansamblul „Doruleþ”.
Dl. Primar – o sã avem în
vedere ºi o asociere cu acest

INFORMARE DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
reaminteºte fermierilor beneficiari ai schemelor de plãþi directe
cã, începând cu anul 2015, este implementatã cerinþa
legalã în materie de gestionare (SMR) 10, în conformitate cu
art. 93, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 ºi cu Anexa
II la prezentul regulament, fiind inclusã în domeniul „Sãnãtate
publicã, sãnãtatea animalelor ºi sãnãtatea plantelor”.
Acordarea schemelor de plãþi directe ºi a ajutoarelor
naþionale tranzitorii din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole
Comune ºi a anumitor plãþi din cadrul mãsurilor de dezvoltare
ruralã (Pilonul al II-lea) se face doar cãtre agricultorii care
respectã normele obligatorii în domeniul mediului, schimbãri
climatice, bunele condiþii agricole ale terenurilor, al sãnãtãþii
publice, a animalelor ºi a plantelor, precum ºi al bunãstãrii
animalelor.
Agricultorii care, prin activitatea lor, depoziteazã, manipuleazã
ºi utilizeazã produse de protecþie a plantelor trebuie sã respecte
inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piaþã a produselor de protecþie
a plantelor, astfel:
1. Sã utilizeze numai produse de protecþie a plantelor
omologate de Comisia Naþionalã de Omologare a
Produselor de Protecþie a Plantelor, care se regãsesc
în baza de date PEST-EXPERT.
Referinþe:
http://www.madr.ro/ro/
- Fitosanitar: http://www.madr.ro/fitosanitar.html
- https://aloe.anfdf.ro/
- “Continue to this website (not recommended).”
- utilizator: guest ;
parola: guest .
- Cãutare (se completeazã cãsuþele cu datele care
intereseazã: data, anul, produsul).
2. Sã utilizeze produsele de protecþie a plantelor
doar în scopul pentru care acestea au fost omologate

ansamblu.
Dl. Drãgoi Dionisie – sã se
amenajeze zona din jurul terenului, ca sã fie plãcutã ºi
primitoare.
Dl. Ivan – banii pentru
asociaþie propun sã fie
gestionaþi bine, sã ne limitãm
la alte cheltuieli inutile, sã fie
investiþi pentru amenajare.
Dl. Secretar - sã vedem baza
legalã pentru a încheia un
contract de asociere ºi cu
Ansamblul „Doruleþ".
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 7
voturi – pentru ºi 2 voturi – abþinere (consilierii Telebuº Marius
ºi Ivan Simion, membri ai
Asociaþiei).
Se trece la punctul 3 al ordinei
de zi.
3. Proiect de hotãrâre privind
investiþia “Sursã de apã în
localitatea Sebeºu de Sus”.
Dl. Tulpan – cel mai bine ar fi
sã mai aºteptam.
Dl. Primar – oamenii cred cã
ar fi de acord deoarece este
foarte necesarã utilizarea apei
într-o gospodãrie, pentru toate
activitãþile, mai putin pentru
bãut, deaorece este brutã. Se
vor branºa cei care vor ºi cei
care conºtientizeazã necesitatea introducerii apei pânã la
finalizarea proiectului ”Captare,
tratare, înmagazinarea apei în

localitatea Sebeºu de Sus,
conducta de aducþiune spre
Racoviþa”.
Dl. Ivan Simion – eu vin cu
propunerea ca, dacã s-a identificat aceastã sumã de bani,
sã îi folosim pentru branºarea
tuturor locuinþelor la reþea,
urmând ca anul viitor sã putem
investi ºi în sursa de apî.
Discuþiile continuã pro ºi
contra realizãrii sursei de apã.
Fiecare consilier îºi expimã
opiniile ºi se fac diverse propuneri. Se propune amânarea
proiectului pânã la discuþiile cu
cetãþenii, pentru a fi informaþi
cu privire la introducerea apei
potabile. Se discutã ºi despre
racordarea la reþeaua de la
Turnu Roºu dar ºi despre
pãrerea cã aceastã racordare
nu este beneficã deoarece
vrem sã fim independenþi faþã
de alte comune.
Dl. Primar – în 30 august o
sã ne întâlnim cu cetãþenii din
Sebeºu de Sus ºi vor fi informaþi de acest lucru. O sã
meargã reprezentanþi ai
Primãriei pentru a discuta cu
fiecare persoanã, pentru a fi
informaþi de acest lucru ºi
pentru a-ºi da acordul. Aceastã
investiþie este beneficã pentru
locuitori deoarece vor avea apã
într-un timp foarte scurt, pe care
o vor putea folosi pânã la

ºi numai în conformitate cu instrucþiunile de utilizare.
3. Produsele de protecþie a plantelor clasificate ca foarte
toxice (T+) ºi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice
care deþin autorizaþie pentru utilizarea acestor produse, emisã
de unitatea fitosanitarã din raza teritorialã în care îºi desfãºoarã
activitatea.
4. Sã nu aplice tratamente cu produse de protecþie a plantelor
în zonele de protecþie a resurselor de apã, în zonele de protecþie
sanitarã ºi ecologicã, precum ºi în alte zone protejate stabilite
în condiþiile legii.
5. Sã respecte condiþiile de depozitare, manipulare ºi utilizare
a produselor de protecþie a plantelor în exploataþiile agricole,
aºa cum sunt prevãzute la capitolul VI, pct. 6.3 – 6.6 din Codul
de bune practici în fermã, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului ºi gospodãririi apelor nr. 1234/2006.
6. Sã pãstreze o perioadã de cel puþin 3 ani documentele de
evidenþã contabilã a produselor de protecþie a plantelor
depozitate ºi utilizate în exploataþie, precum ºi Registrul de
evidenþã a tratamentelor cu produse de protecþie a plantelor.
Fermierul va þine evidenþa la zi, dupã efectuarea fiecãrui
tratament, prin completarea ºi þinerea la zi a unui registru, dupã
modelul de mai jos:

voturi pentru - unanimitate.
ªedinþa continuã cu Diverse.
Dl. Secretar prezintã nivelul de încasare a taxei de
ecologizare pentru Valea Moaºei.
Dl. secretar mai prezintã, de asemenea, situaþia pãºunilor
comunale ºi obligaþia de a face amenajament pastoral la
toatã suprafaþa.
Dl Tulpan prezintã cererea d-lui Anghel Aurel de a cumpãra
grãdina de la casa comunalã.
Dl. Primar – casa ºi grãdina au fost date spre folosinþã, nu
s-a percepup nicio taxã, dar legea nu ne permite sã o vindem,
deoarece face parte din domeniul public.
Consilierii îºi exprimã aceeaºi opinie. Se va trimite rãspuns
scris d-lui Anghel.
Se mai discutã despre hidranþii de la Sebeºu de Sus, despre
repararea drumului. Dl. Stoia propune sã avem în vedere
repararea strãzi pânã la dispensar.
Se va avea în vedere ºi se vor analiza toate propunerile.
Nemaifiind alte probleme de discutat , dl. Tulpan declarã
închise lucrãrile ºedinþei extraordinare, drept pentru care
semnãm alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ, CONSILIER
TULPAN VALENTIN
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR
HULPUª MARIUS GHEORGHE
finalizarea celuilalt proiect.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 3
voturi – pentru (Trifu Claudiu,
Telebuº Marius, Cândea
Valeriu), 6 abþineri – Stoica
Cornel , Tulpan Valentin (sã se
discute cu cetãþenii), Ivan
Simion (propune plata branºamentelor), Mãerean Ana,
Drãgoi Dionisie, Stoia Ioan. Cei
6 consilieri s-au abþinut pânã
la informarea cetãþenilor.
Se trece la urmãtorul punct
al ordinei de zi.
4. Proiect de hotãrâre privind
transformarea funcþiei publice
vacante de consilier în funcþie
publicã de execuþie – inspector
resurse umane.
Dl. Secretar explicã ºi motiveazã necesitatea transformãrii
acestui post, pentru gestionarea corectã a resurselor
umane, pentru un management de calitate al funcþiilor
ºi funcþionarilor publici.
Dl. Ivan menþioneazã sã se
contureze clar atribuþiile care
se vor menþiona în fiºa postului
noului angajat, sã se urmãreascã îndreaproape îndeplinirea lor.
Dl. Tulpan ºi d-na Mãerean
menþioneazã ca atribuþiile de
Stare Civilã sã fie deþinute de
noul funcþionar.
Se supune la vot acest
proiect de hotãrâre. Se voteazã
în unanimitate – 9 voturi pentru.
Se trece la punctul 5 al ordinei
de zi.
5. Proiect de hotãrâre privind

majorarea indemnizaþiilor voluntarilor de la Serviciul Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã.
Consilierii îºi expun, pe rând,
punctele de vedere.
Dl. Ivan solicitã ca în ºedinþa
urmãtoare sã se prezinte consilierilor un raport SVSU care
sã cuprindã informaþii despre
contracte, recrutare, informãri.
Se supune la vot. Se voteazã
în unanimitate - 9 voturi pentru.
Se trece la Diverse.
Se prezintã cererea d-lui
Iancu, pentru închirierea unei
suprafeþe de teren necesarã
deschiderii unei pãstrãvãrii. Se
respinge cererea, situaþia fiind
incertã.
Cererea cetãþenilor de pe
strada Viroana, cu privire la apa
care se revarsã în stradã când
plouã. Se va cãuta o soluþie
pentru rezolvarea acestei
situaþii.
Se discutã ºi constituirea
unei comisii pentru realizarea
Codului Moral al Comunei
Racoviþa. Se va veni în ºedinþa
urmãtoare cu un proiect de
hotãrâre bine definit.
Nemaifiind alte probleme de
discutat, încheiem ºedinþa
extraordinarã din data de 21
august 2015, drept pentru care
semnãm alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER,
TULPAN VALENTIN
CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
HULPUª MARIUS
GHEORGHE

Producãtorul agricol numeroteazã paginile registrului. Pe
spatele registrului (pe ultima paginã) se menþioneazã câte
pagini conþine registrul, purtând semnãtura (ºi ºtampila, dupã
caz) fermierului sau a administratorului societãþii.
Nerespectarea de cãtre fermieri a normelor de
ecocondiþionalitate conduce la aplicarea sancþiunilor administrative, prin reducerea cuantumului total al plãþilor sau
excluderea de la întreaga sumã a schemelor de plãþi directe,
ajutoarelor naþionale tranzitorii, care au fost acordate sau
urmeazã a fi acordate beneficiarului respectiv în legãturã cu
cererile de ajutor pe care acesta le-a transmis sau urmeazã sã
le transmitã în cursul anului calendaristic în care a avut loc
constatarea din una sau mai multe scheme de sprijin ºi se
poate aplica pentru unul sau mai mulþi ani calendaristici, cu
excepþia cazurilor de forþã majorã sau circumstanþe
excepþionale care au împiedicat respectarea acestor norme
(conform Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare – Art. 99, respectiv Ordinului MADR nr.
1828/2015 privind aprobarea sistemului de sancþiuni pentru
mãsurile
10 “Plãþi pentru agromediu ºi climã”, 11 “Agriculturã
ecologicã” ºi 13 “Plãþi pentru zone care se confruntã cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”
prevãzute în PNDR 2014- 2020 ºi pentru mãsura 214 “Plãþi de
agromediu” prevãzutã în PNDR 2007-2013, precum ºi pentru
aprobarea sistemului de sancþiuni pentru ecocondiþionalitate
aplicabil acestora ºi schemelor de sprijin pe suprafaþã.
Nu se aplicã sancþiuni administrative pentru nerespectarea
normelor de ecocondiþionalitate beneficiarilor care participã la
schema simplificatã pentru micii fermieri.
Detalii puteþi gãsi la adresa:
http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materialede-informare-anul-2015
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE

rosu galben albastru negru

Încheiat astãzi, 6 august 2015, în cadrul ºedinþei
extraordinare a Consiliului Local.
La ºedinþã participã toþi cei 11 consilieri locali în funcþie.
ªedinþa este condusã de dl. consilier Tulpan Valentin, în
calitate de preºedinte de ºedinþã.
La ºedinþã participã primarul, secretarul ºi vceprimarul
comunei.
Dl. Tulpan deschide lucrãrile ºedinþei .
Supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã în unanimitate - 11 voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea Asociaþiei Sportive
Unirea Racoviþa.
Dl. Primar – sã discutam concret despre ceea ce s-a
întâmplat. Dl. Vasiu a promis cã vine cu actele echipei, dar nu
s-a prezentat, a fost ºi la Primãria Avrig pentru a da echipa. La
deschiderea terenului, copiii/tineretul din comunã s-a
prezentat foarte bine, au fost la înãlþime. Inaugurarea a fost un
succes. Cheltuielile vor fi minime.
Dl. Telebuº – este singurul mijloc de susþinere a activitãþilor
sportive.
Dl. Stoica Cornel – propun sa renunþãm la cuvântul Unirea,
sã rãmânã AS Racoviþa.
Dl. Primar – acest nume mai este folosit, nu trebuie sã se
suprapunã. Putem stabili un nume la Asociaþie ºi alt nume la
echipã.
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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,

- 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.

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
PROGRAMUL CU PUBLICUL
împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de
LUNI - 8– 12 - primiri documente
identitate, cu urmãtoarele documente:
15- 16 - eliberãri documente
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã
MARÞI - 8– 12 - primiri documente
atât de minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte
15- 16 - eliberãri documente
de la ghiºeu);
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al documente
JOI - 8– 12 - primiri documente
reprezentantului legal, original ºi copie;
15- 16 - eliberãri documente
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz,
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care
persoanelor- Consilier, Elena- Delia Stancu
pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;

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:

• 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.

Comunicat de presã de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii
Mãsurii 215 – Plãþi privind bunãstarea animalelor – pachet b
– pãsãri, sesiunea I de depunere - anul III de angajament,
care intenþioneazã sã acceseze credite pentru finanþarea
activitãþilor curente de la Bãncile care au încheiat Convenþii
cu Agenþia.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA ºi Fondul
Naþional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici
ºi Mijlocii garanteazã creditele acordate de bãnci fermierilor,
în cadrul acestui tip de convenþie.
Toate convenþiile încheiate între Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã, Bancã ºi Fondul de Garantare
vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.
Potrivit convenþiilor ºi actele adiþionale încheiate, la
solicitarea scrisã a fermierului, APIA va elibera adeverinþe
pentru beneficiarii Mãsurii 215 – Plãþi privind bunãstarea
animalelor – pachet b – pãsãri, sesiunea I de depunere anul III de angajament prin care confirmã faptul cã solicitantul

a depus în perioada 16 octombrie–15 noiembrie 2014, cerere
de platã pentru mãsura specificatã. Suma înscrisã în
adeverinþã reprezintã valoarea celor trei deconturi justificative
depuse din care va fi scãzutã valoarea adeverinþei/
adeverinþelor emise anterior .
În cazul neeliberãrii niciuneia din adeverinþele precizate,
se poate elibera, la cererea solicitanþilor, o adeverinþã prin
care se confirmã faptul cã solicitantul a depus, în perioada
16 octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plata ºi trei
deconturi justificative aferente perioadei 16 octombrie 2014
- 15 iulie 2015, cu exceptia beneficiarilor care au aplicat
pentru efectiv mediu ºi care nu au obligaþia depunerii
deconturilor justificative trimestriale. De asemenea, în
adeverinþã se precizeazã dacã sancþiunile din anul/anii de
angajament anterior/i au fost recuperate pânã la data emiterii
prezentei adeverinþe.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind
aprobarea condiþiilor în care se vor încheia Convenþiile dintre

COMUNICA
T
COMUNICAT
Arderea miriºtilor, vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale se executã 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 de
lucru cu focul se face de cãtre
Primãrie.
Arderea miriºtilor ºi a
vegetaþiei uscate se face cu
respectarea urmãtoarelor
prevederi:
a) desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi;
b) condiþii meteorologice

fãrã vânt;
c) supravegherea permanentã a arderii;
d) asigurarea mijloacelor
ºi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
e) stingerea totalã a focului
înainte de pãrãsirea locului
arderii;
f) executarea arderii în zone

care sã nu permitã propagarea focului la fondul
forestier sau construcþii ºi sã
nu afecteze reþelele electrice,
de comunicaþii, ori alte bunuri
materiale.
ªef SVSU Racoviþa
Lucian Gerea
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 Mariana-Daniela; Tel: 0735 301 816

instituþiile financiare bancare ºi nebancare ºi Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã, în vederea finanþãrii de cãtre
acestea a activitãþilor curente ale beneficiarilor plãþilor
derulate prin Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã,
Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente
acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãþilor directe, astfel
încât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi
ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sã fie
în limita de 1%.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE

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;
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APIA sancþioneazã arderea miriºtilor, a
resturilor vegetale de pe terenul arabil ºi a
vegetaþiei pajiºtilor permanente
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã fermierii cu
privire la obligaþia de a respecta normele de ecocondiþionalitate (GAEC 6.2),
conform cãrora este interzisã
arderea miriºtilor ºi a
resturilor vegetale pe terenul
arabil, precum ºi a vegetaþiei
pajiºtilor permanente.
Precizãm cã este interzisã
arderea miriºtilor ºi a
resturilor vegetale pe terenul
arabil, precum ºi a vegetaþiei
pajiºtilor permanente, obiectivul acestei condiþii fiind
menþinerea materiei organice în sol prin aplicarea mãsurilor de gestionare minimã
a miriºtilor ºi resturilor vegetale, precum ºi menþinerea
unui nivel minim de întreþinere a solului prin protejarea pajiºtilor permanente.
Agricultorii care utilizeazã
teren arabil (inclusiv pajiºti
temporare) nu trebuie sã
ardã miriºtile ºi/sau resturile

vegetale rezultate dupã
recoltarea culturilor (paie de
cereale pãioase, vreji de
plante proteice sau de cartof,
coceni de porumb, tulpini de
floarea soarelui, rapiþã º.a.),
inclusiv miriºtile sau iarba
rãmasã dupã cosirea pajiºtilor temporare, precum ºi
vegetaþia pajiºtilor permanente.
Agricultorii care utilizeazã
pajiºti permanente nu
trebuie sã ardã vegetaþia,
inclusiv iarba rãmasã dupã
cositul pajiºtilor.
Agricultorilor care nu
respectã condiþia GAEC 6.2
li se vor aplica reduceri ale
cuantumului total al schemelor de plãþi directe ºi ale
ajutoarelor naþionale tranzitorii, conform modului de
aplicare a sancþiunilor pentru
nerespectarea normelor de
ecocondiþionalitate, indiferent de suprafaþa arsã.
Precizãm cã APIA a încheiat
Protocolul de colaborare nr.

148/3655/77288
din
06.06.2014, cu Garda
Naþionalã de Mediu (GNM) ºi
cu Inspectoratul General
pentru Situaþii de Urgenþã
(IGSU), privind acþiunile de
monitorizare a modului de
respectare de cãtre fermieri
a bunelor condiþii agricole ºi
de mediu referitoare la
arderea miriºtilor ºi a resturilor vegetale pe terenul arabil
ºi la arderea pajiºtilor permanente.
Se urmãreºte, prin acþiuni
comune, reducerea cazurilor
de ardere a miriºtilor ºi a
vegetaþiei, prin sancþionarea
celor care încalcã aceste
dispoziþii, de cãtre toate cele
trei instituþii semnatare ale
protocolului. Ca urmare a
numãrului mare de incendieri din anii precedenþi, ca
mãsurã de prevenire ºi
combatere a fenomenului,
APIA a luat decizia ca
nerespectarea normelor de
ecocondiþionalitate sã fie

încadratã la gravitate mare ºi
sã-i fie atribuitã sancþiunea
maximã în acest sens,
prevãzutã de Regulamentul
(UE) nr. 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, respectiv Regulamentul delegat (UE) nr. 640/
2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/
2013 al Parlamentului European ºi al Consiliului în ceea
ce priveºte Sistemul Integrat

de Administrare ºi Control ºi
condiþiile pentru refuzarea
sau retragerea plãþilor ºi
pentru sancþiunile administrative aplicabile în cazul
plãþilor directe, al sprijinului
pentru dezvoltare ruralã ºi al
ecocondiþionalitãþii.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

* Aproximativ 300.000 de sibieni asiguraþi au primit deja cardul naþional de sãnãtate * Peste 1.600 au cerut altul, dupã ce au
pierdut unicul instrument de decontare ºi validare a serviciilor medicale, folosit de la 1 septembrie * Asiguraþii CASAOPSNAJ
îºi ridicã documentul tot de la CJAS Sibiu *

Dacã nu aþi intrat în
posesia cardului naþional de
sãnãtate, ar fi bine sã
mergeþi fie la Casa Judeþeanã de Asigurãri de
Sãnãtate, fie la medicul de
familie pentru a intra în
posesia acestuia. De la 1
septembrie, cardul naþional
de sãnãtate devine unicul
instrument de decontare ºi
validare a serviciilor medicale
în sistemul public de
sãnãtate pentru asiguraþii cu
vârsta de peste 18 ani.
„Asiguraþii care nu au intrat
încã în posesia cardului pot
sã verifice dacã li s-a emis
acest
document
prin
accesarea serviciului pus la
dispoziþie de Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate, pe
web site, sau se pot adresa
caselor de asigurãri de
sãnãtate în evidenþa cãrora
se aflã pentru verificare ºi,
dupã caz, eliberarea cardului

de sãnãtate. Asiguraþii cãrora
pânã la aceastã datã nu li sa emis cardul de sãnãtate
pot beneficia de servicii
medicale fãrã prezentarea
acestuia. Cei care au pierdut
sau deteriorat cardul de
sãnãtate vor solicita CAS
Sibiu eliberarea unui card
duplicat; ei vor depune în
acest sens o cerere ºi vor
achita contravaloarea noului
card ºi a cheltuielilor de
distribuire prin servicii
poºtale, în valoare de 15,5 lei.
Pânã la primirea noului card
de sãnãtate, asiguraþii vor
avea acces la servicii
medicale în baza unei
adeverinþe de înlocuire a
cardului de sãnãtate ce li se
va înmâna în momentul în
care vor depune cererea
pentru emiterea cardului
duplicat. Asiguraþii care, din
motive personale sau
religioase, refuzã utilizarea

cardului de sãnãtate, vor
depune o cerere în scris la
casa de asigurãri în care vor
menþiona motivele refuzului
ºi vor restitui cardul de
sãnãtate, în cazul în care lau primit. Accesul la servicii
medicale se va realiza pentru
aceºti asiguraþi în baza unei
adeverinþe de înlocuire a
cardului de sãnãtate cu
termen de valabilitate de 3
luni. Adeverinþa nu trebuie sã
rãmânã la furnizorul de
servicii medicale, ea va fi
prezentatã ori de câte ori
asiguratul solicitã acordarea
unui serviciu medical”, a
spus directorul Casei
Judeþene de Asigurãri de
Sãnãtate, Florin Cioloboc.
Pentru asiguraþii care
împlinesc vârsta de 18 ani ºi
/sau dobândesc calitatea de
asigurat, se genereazã automat din sistem comanda de
tipãrire ºi distribuire a

cardului de sãnãtate. Potrivit
directorului CJAS Sibiu, nu
este necesarã solicitarea în
scris a asiguratului pentru
eliberarea cardului. Cei care
intrã în sistem vor primi
cardul naþional de sãnãtate
prin servicii poºtale, la
domiciliul înscris în cartea de
identitate.

cardului primit sau urmare a
modificãrilor datelor personale ale acestora. În aceste
situaþii, CJAS Sibiu a eliberat
asiguraþilor adeverinþe de
asigurat cu o valabilitate de
60 de zile în cazul cardurilor
pierdute ºi de 90 de zile în
cazul cardurilor refuzate sau
deteriorate.

Perioadã de
acomodare, din mai

220 de sibieni au
refuzat cardul de
sãnãtate

Cardul de sãnãtate a
devenit obligatoriu din data
de 1 mai. Pânã la 1 septembrie, însã, se parcurge o
perioadã de acomodare cu
sistemul cardului. Cu toate
acestea, potrivit CJAS Sibiu,
numãrul serviciilor validate
cu cardul de sãnãtate a
depãºit încã din luna mai
numãrul serviciilor acordate
în vechiul sistem.

Aproximativ 300.000 de
sibieni au card de
sãnãtate. Peste 1.600
l-au pierdut deja
Numãrul cardurilor neridicate de sibieni de la CJAS
Sibiu este de 2.884 (din care
989 carduri emise de
CA-SAOPSNAJ).
Din totalul cardurilor emise
în judeþul Sibiu, de 310.729,
un numãr de 27.479 de
carduri au fost returnate
Casei, din ele 23.276 carduri
fiind distribuite prin medicii de
familie aflaþi în contract cu
CJAS Sibiu.
Potrivit CJAS Sibiu, pânã la
jumãtatea lunii august, 1.611
sibieni au solicitat Casei
eliberarea unui card duplicat,
ca urmare a declarãrii pierderii, furtului sau deteriorãrii

Potrivit datelor centralizate
la Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate, 220 de
sibieni au refuzat cardul
naþional de sãnãtate din
motive religioase sau de
conºtiinþã. Pentru ei s-au
eliberat adeverinþele înlocuitoare care au o valabilitate de
90 de zile.
De asemenea, 366 de
sibieni au sesizat CJAS Sibiu
cã au primit un card defect.
Potrivit directorului economic
al CJAS Sibiu, Horaþiu
Cojocaru, pentru aceºti asiguraþi s-a solicitat tipãrirea

unui alt card pentru care
oamenii nu au fost taxaþi,
nefiind vorba, în acest caz, de
greºeala lor.

Cardurile militarilor, tot
la CJAS Sibiu
CJAS Sibiu a publicat pe
site-ul propriu, (www.
cassb.ro, la secþiunea „Informaþii pentru Asiguraþi”„Cetãþeni asiguraþi”-„Asigurati OPSNAJ”) situaþia
cardurilor naþionale primite
de la CASAOPSNAJ. Asiguraþii CASAOPSNAJ care nu
ºi-au primit cardurile naþionale ºi se regãsesc pe aceste
liste trebuie sã meargã la
ghiºeele CAS Sibiu pentru
ridicarea lor (dupã urmãtorul
program: Luni, Miercuri, Joi,
Vineri : 8-13,30, Marþi: 12,3018,00). De asemenea, asiguraþii CASAOPSNAJ care nu ºiau primit cardurile naþionale
ºi nu se regãsesc pe aceste
liste trebuie sã contacteze
CASAOPSNAJ pentru informaþii suplimentare.
preluare www.tribuna.ro

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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Ser
vicii medicale, doar cu cardul, de la 1 septembrie
Servicii

