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Anul acesta, proiectul „Comorile din Þara
Oltului” ajunge în zona „Valea Moaºei”
Lunea trecutã, la ªcoala
Gimnazialã Racoviþa s-a desfãºurat o nouã ºedinþã de lucru
a celor ce se ocupã de coordonarea ºi implementarea
proiectului, prima întâlnire de
acest fel desfãºuratã în 2016.
Pe lângã reprezentanþii echipelor locale de organizare din
mai multe localitãþi ale Þãrii
Oltului (delegaþi ai instituþiilor de
învâþãmânt, asociaþii neguvernamentale, persoane fizice
voluntare etc), la întâlnirea de
luni a participat ºi primarul
comunei Racoviþa, Simion
Olariu, în calitate de reprezentat
al autoritãþii locale a unitãþii
administrativ teritoriale ce va fi
gazda ediþiei din acest an a
proiectului „Comorile din Þara
Oltului”.
Prezenþa edilului ºef din
Racoviþa a prilejuit lãmurirea
mai multor chestiuni referitoare

la ediþia din acest an. Astfel,
primarul a fost informat care
sunt scopurile ºi obiectivele
principale ele proiectului ºi s-au
stabilit domeniile unde este
mare nevoie de sprijinul autoritãþii locale ºi al comunitãþii
pentru ca ediþia sã se încheie
cu bine (asigurarea logisticii
necesare, identificarea surselor de apã potabilã ºi electricitate, asigurarea securitãþii ºi
liniºtii participanþilor, pregãtirea
locaþiei înaintea acþiunii, mãsuri
igienico-sanitare etc).
La propunerea primarului din
Racoviþa, s-a stabilit cã locul de
desfãºurare al ediþiei 2016 a
proiectului „Comorile din Þara
Oltului” va fi în zona turisticã
„Valea Moaºei”, în apropierea
satului Sebeºu de Sus. De
asemenea, s-au fãcut ºi propuneri referitoare la perioada
de desfãºurare, fiind ales

Se pot achita impozitele
ºi taxele locale pentru
anul 2016
Persoanele fizice ºi juridice care au ºi calitatea de contribuabili
la bugetul local al comunei Racoviþa se pot prezenta la casieria
Primãriei Racoviþa pentru a-ºi achita obligaþiile financiare pentru
anul 2016.
Impozitele ºi taxele locale pot fi achitate în fiecare zi lucrãtoare,
de luni pânã vineri.
Au fost puse la punct toate detaliile ºi au fost finalizate
modificãrile ºi actualizãrile necesare programului informatic
de colectare a impozitelor ºi taxelor locale, chestiuni impuse de
noutãþile legislative apãrute în cursul anului trecut ºi aplicabile
anul acesta, astfel cã, se poate lucra la capacitate maximã.
Oamenii nu trebuie sã se înghesuie ºi sã petreacã la coadã
zeci de minute pentru a-ºi plãti impozitele ºi taxele locale
deoarece, pânã la data de 31 martie, condiþiile de colectare vor
fi aceleaºi, fãrã niciun fel de modificare a cuantumurilor sumelor
datorate.
De la primarul comunei Racoviþa, Simion Olariu, am aflat cã
bonificaþia acordatã contribuabililor care, pânã la data de 31
martie, îºi vor plãti în întregime dãrile cãtre bugetul local, este
de 10 % din totalul sumei datorate.
În conformitate cu prevederile legale, persoanele ce doresc
pot sã se achite de obligaþiile financiare ºi în douã tranºe, prima
jumãtate din suma datoratã putând fi achitatã pânã la data de
31 martie iar cea de-a doua parte urmând a fi plãtitã pânã la
data de 30 septembrie. În cazul plãþii în douã tranºe, cu
respectarea celor douã termene limitã, contribuabilul nu va plãti
nicio majorare. În schimb, persoanele ce nu-ºi achitã impozitele
(total sau parþial) pânã la data de 31 martie, vor fi nevoiþi sã
plãteascã ºi majorãri de întârziere.

ANUNÞ IMPORT
ANT!
IMPORTANT!
TOÞI CETÃÞENII ªI AGENÞII ECONOMICI din comuna
Racoviþa au obligaþia de a asigura curãþenia în jurul
incintelor, a strãzilor ºi trotuarelor din jurul incintelor, de
a curãþa zãpada ºi gheaþa de pe trotuare, sloiurile de pe
acoperiºuri ºi de a asigura circulaþia normalã a pietonilor.
În perioada de iarnã, parcarea autovehiculelor se va
face astfel încât sã nu fie stânjenitã funcþionarea utilajelor
de curãþenie ºi de dezãpezire a strãzilor.

primul sfârºit de sãptãmânã
din luna iulie (1 – 3 iulie).
Tot în cadrul ºedinþei, s-a
discutat despre demersurile ce
trebuie fãcute pentru ca
organizatorii ºi echipele locale
de coordonare sã asigure
bugetul necesar desfãºurãrii
ediþiei, despre modalitatea de
selecþie a copiilor participanþi,
despre posibilitatea modificãrii
unor probe ale proiectului, alte
chestiuni organizatorice.
Cei prezenþi s-au arãtat
încântaþi de deschiderea deosebitã pentru proiect arãtatã de
primarul comunei gazdã, fapt
ce le-a dat siguranþa cã ediþia
va fi una deosebitã.
Urmãtoarea întâlnire a
organizatorilor proiectului
„Comorile din Þara Oltului” a
fost stabilitã pentru ziua de 29
februarie, în Zona Turisticã
„Valea Avrigului”.

„Comorile din Þara Oltului”
este un proiect de mobilizare
teritorialã de tip LEADER, materializat anual prin organizarea
unui concurs de orientare
turisticã ºi cunoºtinþe generale
despre teritoriu. Competiþia se
adresazã tinerilor de 12-15 ani
din localitãþile sibiene cuprinse
în teritoriul acoperit de Asociaþia

Grupul de Acþiune Localã “Þara
Oltului” (zona de sud a judeþului, de la Boiþa pânã la Arpaºu
de Jos).
Prin acest proiect, organizatorii îºi propun sã ofere
copiilor posibilitatea de a dobândi cunoºtinþe ºi abilitãþi
pentru identificarea ºi valorizarea bogãþiilor naturale,

Hotãrârea nr
nr.. 50/2015
privind eliberarea acordului de funcþionare pentru agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi de comerþ ºi servicii de piaþã, inclusiv cele de alimentaþie
publicã, pe raza comunei Racoviþa, judeþul Sibiu
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit
în ºedinþã ordinarã în data de
26.11.2015
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.
4531/13.11.2015 a primarului
comunei Racoviþa privind eliberarea acordului de funcþionare
pentru agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi de comerþ
ºi servicii de piaþã, inclusiv cele
de alimentaþie publicã, pe raza
comunei Racoviþa, judeþul
Sibiu;
- Reþinând prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor ºi serviciilor de piaþã, republicatã, aprobatã prin Legea
nr. 650/2002, ale Hotãrârii
Guvernului nr. 333/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor ºi serviciilor de piaþã, prevederile Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, prevederile Hotãrârii de Guvern nr.
915 din 3 noiembrie 2015;
Vãzând avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului
Local;
În temeiul art. 36, 39 alin (1)
ºi 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se aprobã modelul
acordului de funcþionare pentru
desfãºurarea oricãrei activitãþi
comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare
ºi la serviciile de piaþã, inclusiv
cele de alimentaþie publicã,

prevãzute în anexa la
Ordonanþa Guvernului nr. 99/
2000, republicatã, potrivit anexei 1 care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2 Se mandateazã primarul comunei Racoviþa sã numeascã prin dispoziþie o comisie de specialitate care va
analiza documentaþiile înregistrate de cãtre agenþii economici
ºi va lua decizii în ceea ce priveºte emiterea acordului de
funcþionare.
Art. 3 Acordul de funcþionare
va fi emis pentru fiecare punct
de lucru/structurã de vânzare în
care se desfãºoarã activitãþi comerciale, respectiv servicii de
piaþã, inclusiv cele de alimentaþie publicã, permanent sau
sezonier, în zonele publice sau
în orice zonã de altã naturã
destinatã folosinþei publice, în
baza unei documentaþii care sã
cuprindã actele prevãzute în
anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4 Agenþii economici care
desfãºoarã activitãþi comerciale cu referire la produsele
alimentare, nealimentare ºi la
serviciile de piaþã, inclusiv cele
de alimentaþie publicã, prevãzute în anexa la Ordonanþa
Guvernului nr. 99/2000, republicatã, au urmãtoarele obligaþii:
1) Sã înregistreze la Primãria
comunei Racoviþa, înainte de
începerea activitãþii, documentaþia prevãzutã de lege, în
vederea obþinerii acordului de
funcþionare;
2) Sã completeze documentaþia prevãzutã de lege în
vederea acordãrii vizei anuale
pe acordul de funcþionare eli-

berat de primãrie (pânã în 31
martie – an curent) pentru
activitãþile de alimentaþie publicã, de tip bar ºi restaurant, în
situaþia în care necesitã vizã în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal;
3) Sã ridice acordul de
funcþionare emis de cãtre Primãria Comunei Racoviþa în
termen de 30 de zile de la data
la care s-a primit înºtiinþarea
scrisã cu decizia comisiei de
aprobare a acordului de
funcþionare, constituitã prin
dispoziþia primarului.
Art. 5 Nu se elibereazã acord
de funcþionare dacã:
1) Se aduc prejudicii spaþiilor
aflate în incinta sau în apropierea unor clãdiri de valoare
arhitectonicã deosebitã sau cu
valoare de patrimoniu;
2) Se aduc prejudicii vecinãtãþilor;
3) Exerciþiul comercial se
desfãºoarã în spaþii improvizate;
4) Se încalcã dispoziþiile
actelor normative în vigoare;
5) Acordul contravine planului
general de dezvoltare ruralã ºi
altor restricþii stabilite de cãtre
Direcþia de urbanism ºi dezvoltare ruralã;
Art. 6 (1) Acordul de funcþionare este valabil pânã la
modificãri majore privind desfãºurarea activitãþii societãþii
comerciale (schimbarea/
completarea/renunþarea la
unul sau mai multe coduri
CAEN corespunzãtoare obiectului de activitate, modificarea
orarului de funcþionare, schimbarea locaþiei, schimbarea

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.
suprafeþelor de vânzare, modificarea legislaþiei care a stat la
baza obþinerii acestuia).
Comerciantul are obligaþia ca,
în termen de 30 zile de la data
apariþiei acestor modificãri, sã
le aducã la cunoºtinþa organului emitent al acordului de
funcþionare, în caz contrar
acordul de funcþionare pierzându-ºi valabilitatea.
(2) În cazul în care, din diferite
motive, agentul economic îºi
înceteazã activitatea la punctul
de lucru, acesta are obligaþia
de a preda acordul de funcþionare în original la organul
emitent, precum ºi actul care
atestã radierea activitãþii de la
punctul de lucru, emis de cãtre
Oficiul Registrului Comerþului,
în termen de 30 de zile de la
încetarea activitãþii.
(3) În cazul în care vor exista
reclamaþii/sesizãri ulterioare
privitoare la obiectul de activitate,
respectiv orarul de funcþionare
din cadrul unei structuri de
vânzare ce deþine acord din partea autoritãþii administraþiei
publice locale, comisia constituitã în acest scop îºi rezervã
dreptul de a reanaliza din oficiu
documentaþia existentã în evidenþa secretariatului comunei
Racoviþa, urmând a se lua decizia corespunzãtoare, în sensul
menþinerii, retragerii sau modificãrii acordului de funcþionare.
Art. 7 Cu îndeplinirea prevederilor hotãrârii se încredinþeazã viceprimarul comunei
Racoviþa, Comisia de aprobare
a acordului de funcþionare ºi
compartimentul taxe ºi impozite.
Adoptatã în Racoviþa, la data
de 26 noiembrie 2015.
PREªEDINTE,
CONSILIER
ªERBAN VASILE
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS
GHEORGHE

rosu galben albastru negru

Organizarea celei de-a X ediþii a proiectului societãþii civile „Comorile din
Þara Oltului” intrã, încet-încet, în linie dreaptã. Deºi mai sunt câteva luni
pânã la tabãra din acest an, „nucleul dur” al comitetului de organizare a
început deja parcurgerea etapelor preliminare, astfel încât buna
desfãºurare a proiectului sã fie asiguratã.
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DISPOZIÞIA nr. 17/2016
privind convocarea ºedinþei ordinare din data de 28 ianuarie 2016
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 28
ianuarie2016, ora 16,30, la sediul Primãriei
Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind actualizare
PAAR;
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
planului de acþiuni ºi lucrãri de interes local
pe anul 2015;
3. Proiect de hotãrâre privind acordarea
unui mandat special în vederea exercitãrii
votului favorabil privind modificarea preþului
la apã potabilã, respective tariful la
canalizare-epurare, în comuna Racoviþa;
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea

preþurilor de referinþã pentru oferirea partizilor
la licitaþiile pe picior pentru anul 2016;
5. Proiect de hotãrâre privind stabilirea
plafonului creanþelor fiscale restante la
sfârºitul fiecãrui trimestru care se vor publica
pentru anul 2016;
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
preþurilor de vânzare pentru masa lemnoasã
din partizile 279, 286 ºi 317;
7. Raportul primarului privind starea
economicã, socialã ºi de mediu a unitãþii
administrativ - teritoriale pe anul 2015;
8. Raportul viceprimarului;
9. Raportul comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Racoviþa pe anul
2015;

10. Raport privind respectarea prevederilor
Legii nr. 52/2003 privind transparenþa
decizionalã în anul 2014;
11. Raport privind modul de soluþionare a
petiþiilor în anul 2015.
12. Raport privind activitatea asistenþilor
personali desfãºuratã în semestrul II al
anului 2015;
13. Informare asupra modului de ducere
la îndeplinire a hotãrârilor adoptate de
Consiliul Local în anul 2015.
Emisã în Racoviþa, la 22 ianuarie 2016
PRIMAR, OLARIU SIMION
AVIZAT, SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

Procesul verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 6 ianuarie 2016
Încheiat astãzi, 6 ianuarie 2016, în cadrul ºedinþei de îndatã a Consiliului Local,
convocatã prin Dispoziþia primarului nr. 01/06.01.2016.
La ºedinþã participã 11 consilieri din cei 11 în funcþie. La ºedinþã participã dl. primar,
dl viceprimar, secretarul comunei. ªedinþa este condusã de domnul Cândea Valeriu, în
calitate de preºedinte de ºedinþã.
Dl. Cândea Valeriu supune la vot procesul verbal al ºedinþei anterioare (din luna
decembrie 2015) - 11 voturi pentru.
Dl. Cândea Valeriu supune spre aprobare ordinea de zi - 11 voturi pentru.
1) Proiect de hotãrâre privind acoperirea definitivã din excedentul bugetului local a

deficitului secþiunii de dezvoltare pe anul 2015.
Dl. secretar prezintã referatul doamnei contabil Cãlin Simona, detalii privind acoperirea
definitivã din excedentul bugetului local a deficitului secþiunii de dezvoltare pe anul
2015.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã în unanimitate - 11 voturi pentru.
Se încheie ºedinþa de îndatã a Consiliului Local din data de 6 ianuarie 2016, drept
pentru care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã, CândeaValeriu
Secretar delegat, Hulpuº Marius Gheorghe

Încheiat astãzi, 17 decembrie 2015, în
cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Local
Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului nr. 203/08.12.2015.
La ºedinþã participã 11consilieri din cei 11
în funcþie. La ºedinþã participã dl. primar, dl.
viceprimar, secretarul comunei, ºeful
Ocolului Silvic Avrig, dl. Fãþan Gheorghe ºi
câteva persoane din localitatea Sebeºu de
Sus.
Pentru început, domnul secretar propune
alegerea preºedintelui de ºedinþã pentru
lunile decembrie, ianuarie ºi februarie, în
persoana domnului Cândea Valeriu.
Se supune la vot – se aprobã în
unanimitate - 11 voturi pentru.
Dl. Cândea preia conducerea ºedinþei de
consiliu, supune la vot procesul verbal al
ºedinþei din noiembrie. Se voteazã în
unanimitate - 11 voturi pentru.
În continuare, se supune la vot
suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de
hotãrâre privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul 2015. De
asemenea, se supune la vot suplimentarea
la rubrica diverse cu prezentarea în ºedinþã
a raportului de audit nr. 4494/10.11.2015 al
Curþii de Conturi Sibiu ºi a deciziilor cu nr.
39.2 din 02.12.2015 ºi 55 din 07.12.2015.
Dl. Cândea – deciziile ºi raportul de audit
al Curþii de Conturi Sibiu vor fi citite de cãtre
domnul secretar, la rubrica diverse, Consiliul
Local Racoviþa trebuie sã ia la cunoºtinþã
mãsurile impuse.
Se supune la vot – se voteazã în
unanimitate, 11 voturi pentru.
1) Proiect de hotãrâre privind aprobarea
prelungirii valabilitãþii Planului Urbanistic
General ºi al Regulamentului Local de
Urbanism al Comunei Racoviþa
- Dl. Ivan întreabã în ce stare este lucrarea
privind noul PUG.
- Dl. primar: se lucreazã, sperãm sã
terminãm cât mai repede cu putinþã.
- Dl preºedinte supune la vot proiectul de
hotãrâre, se voteazã în unanimitate - 11 voturi
pentru.
2) Proiect de hotãrâre privind prelungirea
contractului de administrare nr. 1485 din
30.12.2014, încheiat cu Regia Naþionalã a
Pãdurilor – ROMSILVA – Direcþia Silvicã Sibiu,
pentru administrarea fondului forestier
aparþinând comunei Racoviþa, pânã la data
de 31.12.2024, pe durata de aplicare a
amenajamentului silvic
- Dl. Drãgoiu Cornel îl întreabã pe dl. Fãþan:
care este volumul maxim care poate fi
exploatat anual din fondul forestier.
Dl. Fãþan prezintã amenajamentul silvic,
lege a pãdurilor în care este consemnat
faptul cã se poate exploata 3028 mc produse principale, 1700 mc - tãieri de
conservare, 1077 mc - produse secundare
ºi 526 mc - tãieri de igienã. În total ar fi 6331

mc pentru anul 2016. Amenajamentul silvic
prevede tãieri de 5948 mc/anual, însã, pentru
anul 2016 am prevãzut puþin mai mult datoritã
faptului cã în 2015 a fost exploatat doar
jumãtate din ceea ce prevede amenajamentul. În continuare, dl. Fãþan prezintã
BVC (bugetul de venituri ºi cheltuieli) pe 11
luni, din care s-a obþinut o valoare de 453.644
lei (3000 mc/an).
Dl. Drãgoiu Cornel: dupã ce criterii se
exploateazã din fondul forestier, dacã mai
sunt ºi alte criterii.
Dl. Fãþan: criteriile sunt prevãzute în
amenajamentul silvic.
Dl. Telebuº: ar trebui sã se punã mai mult
accent pe întreþinerea drumurilor.
Dl. Fãþan: problemele acestea vin de la
maºinile cu tonaj greu.
Dl. Tulpan Valentin: eu aº fi de acord cu
prelungirea contractului pe un an, nu pe 9
ani.
Dl. Fãþan: este decizia dumneavoastrã pe
ce perioadã se prelungeºte contractul de
administrare.
Dl. Stoia: amenajamentul silvic este fãcut
pentru o perioadã de 10 ani. Dumneavoastrã
puteþi sã încheiaþi contractul pe un an.
Propunerea mea este sã prelungim pe un
an. Propun, de asemenea, sã limitãm
tonajul, trecerea prin Sebeºu de Sus, pentru
a nu fi afectaþi locuitorii.
Dl. Fãþan: noi am realizat anul acesta
venituri de 300.000 lei în 2015 din exploatare,
în 2016 se pot realiza venituri mult mai mari
deoarece în 2015 s-a exploatat doar jumãtate
din masa lemnoasã care se poate extrage
de fapt. Noi vrem sã aducem un venit cât
mai mare la bugetul local.
Dl. Ivan: aº vrea ca problema privind
lemnele de foc pentru oameni sã fie
gestionatã mai bine. Avem plãcerea de a lucra
cu 2 pãdurari foarte buni, mai este nevoie de
lemn de foc, ar trebui gestionat în aºa fel
încât fiecare locuitor sã aibã acces la lemnul
de foc. În noua lege, lemnul mai gros de 24
cm în diametru nu poate fi valorificat ca lemn
de foc.
Dl. Fãþan: acum putem stabili cota de tãiere
pentru populaþie. Hotãrârea de Guvern este
foarte restrictivã.
Dl. Ivan: dumneavoastrã ne asiguraþi cã
rezolvaþi problema cu lemnul de foc.
Dl. Fãþan: da, prin propunerile pentru anul
2016 se are în vedere acest lucru.
Dl. Ivan: în cazul în care se limiteazã tonajul
în Sebeºu de Sus, la licitaþii dacã impunem
restricþii, existã posibilitatea de a se obþine
un preþ mai mic pe lemn?
Dl. Fãþan: da, cu siguranþã, dacã un agent
economic este supus la aceastã restrcþie,
aceasta se reflectã în preþul obþinut pe metru
cub de lemn.
Dl. Ivan: se poate stipula în caietul de
sarcini la licitaþii, limitarea de vitezã ºi tonaj?

Dl. Fãþan: da, se poate.
Dl. Ivan: încheierea unui contract pe termen
lung are avantaje ºi dezavantaje. Eu aº opta
pentru încheierea unui contract pe o perioadã
mai lungã (9 ani). Aº vrea sã ne asiguraþi,
dacã încheiem pe o perioadã de 9 ani, sã nu
fim forþaþi sã plãtim bani din buzunar pentru
administrare.
Dl. Fãþan: cu siguranþã, vã garantez cã în
cei 9 ani se vor obþine doar beneficii, comuna
nu va fi nevoitã sã plãteascã din bugetul local
administrarea, BVC-ul nu va fi pe minus.
Dl. Belciu Alin (invitat): aº vrea sã îl întreb
pe dl. Fãþan, câþi metrii cubi de lemn s-au
marcat la Sebeºu de Sus.
Dl. Fãþan: în BVC anual este stipulat fiecare
lucru detaliat. La Sebeºu de Sus s-au
valorificat aproximativ 600 mc.
Dl. Belciu Alexandru: nu aþi avut ocazia sã
vedeþi o lucrare complexã a unei pãduri.
Dl. Ivan: îmi permit sã rãspund, în calitate
de preºedinte de composesorat, eu cunosc
o lucrare complexã a unei pãduri, vã promit
cã o sã merg la orice licitaþie de fond forestier
dacã voi fi delegat de cãtre domnul primar.
Dl. primar: în ultimul an s-au obþinut venituri
destul de mari din administrarea pãdurii.
Referitor la anul 2015, pot sã spun cã Ocolul
Sivic Avrig ºi-a fãcut datoria.
Dl. Cândea: eu sunt aproape sigur cã
oamenii din Direcþia Silvicã iubesc pãdurea,
datoritã lor salvarea pãdurii a devenit o
prioritate naþionalã.
Dl. preºedinte: suntem de acord cu
încheierea contractului de administrare cu
Ocolul Silvic Avrig?
Se supune la vot: 11 voturi pentru - în
unanimitate.
Dl. Preºedinte supune la vot:
- încheierea contractului pe un an - 3 voturi
pentru (domnii consilieri din Sebeºu de
Sus);
- încheierea contractului pe o perioadã de
9 ani - 8 voturi pentru.
Se aprobã proiectul de hotãrâre în forma
iniþialã - prelungirea contractului de
administrare pânã la 31 decembrie 2024.
3) Proiect de hotãrâre privind aprobarea
valorificãrii masei lemnoase din fondul
forestier, proprietate publicã a UAT Racoviþa,
pe anul 2016.
Dl. primar: la fiecare sfârºit de an trebuie
aprobate, prin ºedinþã de consiliu, preþurile
de referinþã pentru anul urmãtor.
Dl. Ivan propune ca la art. 1 cota sã fie
5.948 mc.
Dl. Fãþan: propun ca rezerva sã fie folositã
pentru populaþie.
Se supun la vot prevederile art. 1 din
proiectul de hotãrâre.
Se voteazã: 8 voturi pentru ºi 3 abþineri
(domnii consilieri din Sebeºu de Sus).
Se discutã art. 2 din proiectul de hotãrâre.
Se propune 4,6mc pe picior ºi 1, 8 fasonat,

pentru a mãri cantitatea de lemn cãtre
populaþie (lemn de foc).
Se supune la vot, se voteazã - 11 voturi
pentru- în unanimitate.
Se supune la vot art. 4 din proiect - 11 voturi
pentru - în unanimitate.
4) Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetarã pe anul 2015
D-na contabil Cãlin Simona prezintã
rectificarea bugetarã, de unde provine fiecare
sumã pe fiecare capitol.
Se supune la vot - se voteazã în
unanimitate - 11 voturi pentru.
La diverse:
D-na Mãerean doreºte premierea celor
care au împlinit 50 ani de la cãsãtorie în anii
2014 ºi 2015, de asemenea referitor la
colectarea taxelor aº dori sã vedem lista cu
restanþierii la taxe ºi impozite. Toþi consilierii
sunt de acord.
Dl. Ivan: la cei care declarã pe proprie
rãspundere cã nu au apã, curent, utilitãþi, sã
se facã anchetã socialã.
Dl. secretar prezintã raportul de audit nr.
4494/10.11.2015 ºi deciziile nr. 39.2 din
02.12.2015, 55 din 07.12.2015, ale Curþii de
Conturi Sibiu, emise în urma controlului la
Primãria Comunei Racoviþa, pentru a fi luate
la cunoºtinþã de cãtre Consiliul Local
Racoviþa.
Dl. preºedinte întreabã dacã sunt întrebãri
referitoare la deciziile curþii de conturi.
Domnii consilieri nu au întrebãri.
Nemaifiind nimic de discutat, se încheie
ºedinþa Consiliului Local Racoviþa din data
de 17 decembrie 2015, drept pentru care
semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã
Cândea Valeriu
Secretar delegat
Hulpuº Marius Gheorghe

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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Procesul V
erbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local Racoviþa din
Verbal
data de 17 decembrie 2015
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La Primãria oraºului Tãlmaciu, Serviciul Public de Asistenþã
Socialã, a început acþiunea de
primire a solicitãrilor pentru
acordarea ajutoarelor pentru
încãlzirea locuinþei ca urmare
a prevederilor O.G. 27/2013, de
modificare ºi completare a
OUG nr.70/2011, privind
mãsurile de protecþie socialã
în perioada sezonului rece,
respectiv prevederile H.G.
nr.778/2013.
Categoriile de beneficiari
pentru care se acordã aceste
ajutoare sunt solicitanþii care
utilizeazã pentru încãlzirea
locuinþei energie termicã în
sistem centralizat, energie
electricã, gaze naturale sau
lemne, cãrbuni, combustibili
petrolieri. Ajutorul se acordã
numai pentru un singur sistem
de încãlzire ºi anume cel
principal.
Limitele de venituri pentru
acordarea ajutoarelor sunt
urmãtoarele:
1. Pentru utilizarea agentului
termic:
- 0 – 786 lei/membru de familie pentru familiile care
utilizeazã agent termic în
sistem centralizat;
- 0 – 1082 lei pentru persoana singurã care utilizeazã agent
termic în sistem centralizat.
Compensaþia se acordã prin
acoperirea unui procent din
consumul real de agent termic,
în funcþie de venitul mediu pe
membru de familie sau
persoanã singurã.
ÎN CAZUL ORAªULUI
TÃLMACIU, ACEASTÃ CATEGORIE DE AJUTOR NU SE
ACORDÃ DEOARECE NU MAI
EXISTÃ FURNIZOR DE
ENERGIE TERMICÃ PENTRU
POPULAÞIE ÎN SISTEM
CENTRALIZAT.
2. Pentru utilizarea energiei
electrice, gazului metan, lemne,
cãrbuni, combustibili petrolieri:

- 0 – 615 lei/membru de
familie.
Compensarea se acordã în
sumã fixã, dar nu mai mult decât
consumul efectiv calculat de
cãtre furnizor, în funcþie de
venitul net pe membru de
familie.
Din acest an, veniturile care
se iau în calcul la stabilirea
venitului net pe membru de
familie sunt date de prevederile
art.8 alin.1 – 3 din Legea nr.416/
2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Nu se iau în calcul sumele
provenite din:
- alocaþia pentru susþinerea
familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu
handicap;
- ajutoarele de stat acordate
producãtorilor agricoli;
- bursele de studiu ºi cele
sociale;
- bursele acordate în cadrul
Prograului naþional de protecþie
socialã “Bani de liceu”;
- veniturile obþinute din activitãþile cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate
de zilieri, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Atenþie! Valoarea alocaþiei
de stat pentru copii luatã în
calculul veniturilor familiei este
de 42 de lei (82 de lei pentru
copilul cu dizabilitãþi).
Dacã familia sau persoana
singurã are în proprietate, închiriere, comodat ori altã formã
de deþinere cel puþin unul din
bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordãrii ajutorului social,
aceasta nu beneficiazã de ajutorul pentru încãlzirea locuinþei.
Conform acestei liste, persoanele care deþin clãdiri, alte
spaþii locative în afara locuinþei

de domiciliu, autoturisme cu o
vechime mai micã de 10 ani,
utilaje agricole, de prelucrat
lemnul etc., depozite bancare
mai mari de 3000 lei, sunt
excluse de la acordarea acestui drept. Excepþie fac titularii
care demonstreazã cã bunurile
deþinute sunt date în folosinþã
cãtre o altã persoanã ºi aduc
dovada venitului obþinut, precum ºi certificatul de atestare
fiscalã de la administraþia
finanþelor publice.
Titularul ajutorului – reprezentantul familiei trebuie sã
aibã calitatea de proprietar,
succesor de drept al proprietarului, sã existe o clauzã de
întreþinere sau de habitaþie,
titular de contract de închiriere,
comodat sau concesiune.
Poate fi titular ºi alt membru de
familie major ºi împuternicit de
proprietarul locuinþei sau titularul contractului de închiriere
sau reprezentantul legal al
persoanei singure care nu a
împlinit vârsta de 16 ani, ori alte
persoane care nu au capacitatea de reprezentare.
Cererea privind acordarea
ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei va fi însoþitã de actele
doveditoare pentru stabilirea
componenþei familiei, a veniturilor, precum ºi a dreptului de
proprietate sau folosinþã privind
locuinþa pentru care se solicitã
acordarea ajutorului. Pentru
ajutoarele solicitate pentru
energia electricã se va face
obligatoriu o ancheta socialã,
în termen de 15 zile lucrãtoare
de la data cererii.
ACTE NECESARE PENTRU
ACORDAREA
AJUTOARELOR PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
1. Actele de identitate ale
solicitantului ºi ale membrilor
familiei
- copii dupã BI-CI;
- certificatele de naºtere ale

copiilor;
- certificatul de cãsãtorie;
- hotãrârea definitivã de
încuviinþare a adopþiei, de plasament familial al minorului,
potrivit legii;
- actul din care sã rezulte
calitatea solicitantului de tutore
sau curator.
2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu
net lunar pe membru de
familie se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii
acesteia le realizeazã sau,
dupã caz, le-au realizat în luna
anterioarã solicitãrii dreptului
(de exemplu, cerere depusa in
luna octombrie 2015 va fi completatã cu veniturile aferente
lunii septembrie).
Categoriile de venituri nete
realizate ºi actele doveditoare
sunt cele menþionate în formularul de cerere:
- drepturi provenite din salarii
(salar net, cu menþiunea dacã
beneficiazã sau nu de bonuri
de masã), sau activitaþi independente;
- indemniþii de ºomaj, pensii,
indemnizaþii speciale, indemnizaþia-stimulentul pentru creºterea copilului, indemnizaþia
lunarã pentru persoanele cu
handicap, alocaþiile de stat
pentru copii, venituri din dobânzi, venituri din activitãþi
agricole, alte drepturi etc.
Categorii de venituri care nu
se iau în calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:
- sumele provenite din alocaþia pentru susþinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu
handicap;
- ajutoarele de stat acordate
producãtorilor agricoli;
- bursele de studiu ºi cele
sociale, precum ºi bursele
acordate în cadrul Programului
naþional de protecþie socialã
“Bani de liceu”;

- veniturile obþinute din activitãþile cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitãþi cu
caracter ocazional desfãºurate
de zilieri, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
3. Acte de proprietate/chirie
–copie xerox dupã actul de
proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosinþã, pentru
titular viza obligatorie pe buletin
4. Factura de la furnizorul de
agent termic/gaz metan/
energie electric cu codul client
pentru ajutoarele de încãlzirea
locuinþei cu gaz metan, energie
electricã, energie termicã
Observatie. Studenþii întreþinuþi de pãrinþi ºi care locuiesc
separat de aceºtia, nu îndeplinesc condiþiile de acordare a
ajutorului, conform art.6 alin.1
lit.e din O.U.G. nr.70/2011.
Copiii minori care locuiesc
cu bunicii, iar pãrinþii locuiesc
la alte adrese ºi care nu contribuie la întreþinerea minorului,
trebuie sã aibã instituitã mãsura plasamentului sau a tutelei,
altfel sunt consideraþi în
întreþinerea pãrinþilor naturali.
Termen pentru depunere:
pentru a beneficia pentru luna
noiembrie, data limitã este de
20 noiembrie. Dupã data de 21

noiembrie pânã pe data de 20
a lunii decembrie, dreptul se
stabileºte
pentru
luna
decembrie.
OBLIGAÞIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE
PENTRU ÎNCÃLZIREA
LOCUINÞEI:
1. Comunicarea în scris a
modificãrilor cu privire la
componenþa familiei;
2. Comunicarea în scris a
modificãrilor veniturilor realizate
de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri ºi declaraþii pe proprie rãspundere,
însoþitã de actele justificative, la
sediul Serviciului Public de
Asistenþã Socialã.
Aceastã obligaþie este imperativã, neîndeplinirea ei
ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna urmãtoare producerii modificãrii.
Nedeclararea corectã a
componeneþei familiei/a veniturilor familiei/ a deþinerii de
bunuri aflate în lista bunurilor
care duc la neacordarea ajutorului, reprezintã infracþiune ºi va
fi, în mod obligatoriu, sesizatã
organelor de urmãrire penalã.
Informaþii suplimentare se
pot obþine la Primãria oraºului
Tãlmaciu, Servicul Public de
Asistenþã Socialã.

Informare referitoare la ajutorul de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizatã în agriculturã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã în luna decembrie a anului 2015 a fost
finalizatã verificarea cererilor trimestriale de solicitare a Ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina
utilizatã în agriculturã, aferente trimestrului III. Dupã finalizarea verificãrilor, cantitatea totalã determinatã a fost
de 138.245.548 litri, echivalent a 248.513.630 lei.
În conformitate cu Hotãrârea de Guvern nr. 880/2015 pentru modificarea ºi completarea unor acte normative
privind scheme de ajutor de stat care se acordã în agriculturã, plafonul alocat pentru 2015 a fost iniþial de
270.697.250 lei. În luna decembrie 2015, prin Hotãrârea de Guvern nr. 967/2015 pentru modificarea art.10
alin.(2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat, alocarea
iniþialã a fost suplimentatã pânã la suma de 377.472.250 lei.
Din suma totalã alocatã în anul 2015, în cuantum de 377.472.250 lei, pentru trimestrul I ºi II al anului 2015
a fost decontatã suma de 248.328.175,30 lei, diferenþa de 129.144.074,70 lei fiind alocatã trimestrului III,
reprezentând un procent de 52% din cantitatea de motorinã aferentã trimestrului III, în vederea încadrãrii în
plafonul alocat.
Diferenþa de 48% aferentã cantitãþii de motorinã din trimestru III se va asigura ºi se va deconta din bugetul
anului 2016, în perioada imediat urmãtoare.
Facem precizarea cã sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente acestui tip de ajutor de stat,
se stabilesc anual prin Hotãrâre de Guvern.
Cantitatea determinatã pentru fiecare trimestru se stabileºte prin ordin comun al Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi al Ministerului Finanþelor, cu încadrarea în plafonul stabilit prin Hotãrâre de Guvern.
Menþionãm cã nu existã nici un impediment pentru decontarea restului de platã pentru trimestrul III, din
bugetul naþional aferent anului 2016.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE

INFORMARE UTILÃ DE LLA
A APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã în data de 14 decembrie 2015 a fost
adoptat de cãtre Comisia Europeanã Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2334 de deschidere a
depozitãrii private pentru carnea de porc ºi de stabilire în avans a cuantumului ajutorului.
Regulamentul stabileºte tipurile de produse eligibile, perioadele de depozitare, garanþiile aferente cererilor
de sprijin precum ºi cuantumul ajutorului pentru fiecare categorie de produs. Perioada de depunere a cererilor
a fost deschisã la data de 04.01.2016.
Condiþiile generale de derulare a mãsurilor de depozitare privatã sunt stabilite prin Regulamentul (CE) NR.
826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru
depozitarea privat a anumitor produse agricole, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Pe site-ul oficial al Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, secþiunea „Mãsuri de Piaþã”, subsecþiunea
„Carne” poate fi consultat materialul „Aspecte generale privind derularea mãsurii de depozitare carne de
porc”.
Pentru precizãri suplimentare, beneficiarii pot contacta APIA la adresa de e-mail: zootehnie.apia@apia.org.ro
sau la numãrul de telefon: 021.200.50.26.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Informatii privind acordarea ajutoarelor pentru
încãlzirea locuinþei pentru sezonul rece 2015 – 2016
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Cetele din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus au participat
la Festivalul cetelor de feciori din Fãgãraº
din Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus, sibienii fiind invitaþi
tradiþionali la aceastã prestigioasã manifestare din
municipiul braºovean.
Alãturi de cele douã cete
din comunã, la festival a fost
prezent ºi primarul Simion
Olariu, cel ce a condus
întreaga delegaþie.

Debutul festivalului a fost
marcat prin oficierea slujbei
de Sfântul Ioan, coordonatã
de ÎPS dr. Laurenþiu Streza,
mitropolitul Ardealului ºi
arhiepiscop al Sibiului, la
Catedrala din Fãgãraº. La
finalul slujbei, fiecare ceatã
de feciori a cântat câte o
colindã specificã localitãþii
de provenienþã.
Apoi, cetele participante
au defilat la Parada Cetelor,
prin zona centralã a
Fãgãraºului, punctul final
fiind pe platoul din faþa
Casei de Culturã a
Municipiului. În continuarea
programului, pe scena
amenajatã în faþa Casei de
Culturã Fãgãraº s-a desfãºurat un spectacol folkloric
extraordinar, susþinut de
Ansamblul Folcloric “Fãgãraºul” ºi invitaþii acestuia.

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.

Campanie de vaccinare antirabicã
pentru câinii din gospodãrii

„Rãni” provocate de vandali,
în Racoviþa

Pânã în luna februarie a acestui an, în conformitate cu normele legislative stabilite la
nivel naþional, personalul sanitar – veterinar autorizat din comuna Racoviþa efectueazã
vaccinarea antirabicã la câinii deþinuþi în gospodãrii de persoanele fizice.
Cei doi tehnicieni veterinari ce-ºi desfãºoarã activitatea în comunã, David Marius Ivan ºi
Adrian Badea, vor vizita gospodãriile pentru implementarea acestei campanii.
În afara administrãrii vaccinului antirabic, pentru fiecare câine se poate efectua aplicarea
unui microcip, necesar identificãrii ºi înscrierii acestuia în registrul special naþional de
evidenþã a câinilor.
De asemenea, unde existã solicitãri, personalul sanitar – veterinar poate efectua
deparazitarea câinilor, precum ºi întocmirea carnetului de sãnãtate.
Costul total al acestor operaþiuni (vaccinare antirabicã, microcipare, deparazitare ºi
întocmirea carnetului de sãnãtate) este de 20 lei.

Ca peste tot, pentru cã nu existã pãdure fãrã uscãturi, ºi în comuna Racoviþa existã persoane
certate cu legea ºi bunul simþ, a cãror preocupare (poate, singura) este sã distrugã bunuri de
pe domeniul public al comunei. Cea mai recentã distrugere cauzatã de comportamentul
sãlbatic al acestor persoane este vizibilã în parcul din centrul localitãþii Racoviþa, unde, un
panou de informare despre un proiect european derulat în zonã a fost þinta apucãturilor de
prost gust.
Responsabili din cadrul Primãriei Racoviþa ne-au comunicat cã asemenea acte de
vandalism s-au mai întâmplat în comunã, periodic fiind depuse eforturi ºi cheltuiþi bani publici
pentru ca aceste „rãni” sã fie vindecate. Astfel, am mai aflat cã s-au distrus bãnci, s-au rupt
garduri de protecþie, s-au îndoit indicatoare rutiere, au fost demontate limitatoare de vitezã etc.
Conducerea administraþiei locale face un apel cãtre toþi cetãþenii de bunã credinþã, ce au
cunoºtinþã despre autorii unor asemenea fapte reprobabile, sã contacteze lucrãtorii Postului
de Poliþie sau angajaþii Primãriei Racoviþa.

rosu galben albastru negru

Feciorii din 36 de localitãþi
cuprinse în teritoriul istoricogeografic al Þãrii Fãgãraºului, au participat joi, 7
ianuarie, la cea de-a X-a
ediþie a Festivalului Cetelor
de feciori, desfãºurat la
Fãgãraº.
Printre participanþi s-au
numãrat ºi membrii cetelor

