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Bonificaþia de 10 % pentru plata cu anticipaþie
a impozitelor ºi taxelor locale se acordã pânã
la 31 martie
Pentru a putea beneficia de
bonificaþia de 10 % din
valoarea impozitelor ºi
taxelor datorate bugetului
local al comunei Racoviþa
pentru anul în curs, persoanele fizice ºi juridice trebuie
sã se prezinte la casieria
Primãriei Racoviþa pentru
a-ºi achita obligaþiile financiare pânã la data de 31
martie.
Impozitele ºi taxele locale
pot fi achitate în fiecare zi
lucrãtoare, de luni pânã vineri.

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.
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.

privind alocarea sumei de 32.000 lei din bugetul local, sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxã Racoviþa,
în vederea continuãrii lucrãrilor pentru capela din comuna Racoviþa
Consiliul Local al comunei
Racoviþa;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 398/
26.01.2016 a domnului primar;
- Solicitarea nr. 393/26.01.2016
a parohului Bisericii Ortodoxe
Racoviþa, dl. Iridon Dumitru;
- Referatul de specialitate
întocmit de secretarul comunei, cu
nr. 397/26.01.2016;
- Prevederile art. 36, alin. (6) lit.
c) din Legea nr. 215/2001republicatã, privind administraþia
publicã localã;
- Prevederile art. 3, alin. (3) din
ORDONANÞA nr. 82 din 30 august
2001, privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitãþile
de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România;
- Prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 313 din 15
martie 2006 privind modificarea
Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanþei
Guvernului Nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin
pentru unitãþile de cult aparþinând
cultelor religioase recunoscute în
România;
- Prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 1470 din 23
decembrie 2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin
pentru unitãþile de cult aparþinând
cultelor religioase recunoscute în
România;
- Prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenþa decizionalã în
administraþia publicã;
În temeiul art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001- republicatã,
privind administraþia publicã
localã;

Vãzând avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local;
HOTÃRÃªTE:
Art. 1 – (1) Se alocã din bugetul
local al comunei Racoviþa –
Capitolul ,,Culturã, religie, activitãþi
sportive ºi de tineret” – 67.02,
suma de
32.000 lei, sprijin
financiar pentru Biserica Ortodoxã
Racoviþa, în vederea continuãrii
lucrãrilor pentru capela din comuna
Racoviþa.

Activitãþi pregãtitoare pentru
viitoarea Strategie de Dezvoltare
localã a Þãrii Oltului
În scopul identificãrii persoanelor resursã ce vor participa
la elaborarea Strategiei de
Dezvoltare Localã a teritoriului
Þãrii Oltului 2014 - 2020, prin
Mãsura 19 – submãsura 19.1,
dar ºi pentru a evidenþia temele
ºi subiectele de interes local
pentru perioada urmãtoare,
Asociaþia Grupul de Acþiune

Localã “Þara Oltului” a început
o campanile de întâlniri ºi
dezbateri publice în teritoriu.
Activitãþile se desfãºoarã cu
participarea conducerii structurii, precum ºi a liderilor locali
ºi animatorilor locali din
teritoriu. Fiecare participant la
aceste întâlniri, beneficiar sau
aspirant la fondurile gestionate

prin structura GAL, are posibilitatea de a alege tema de
interes unde se poate implica.
Primele întâlniri din cadrul
acestei campanii se vor
deasfãºura miercuri, 2 martie,
la Sebeºu de Sus (Cãminul
Cultural, ora 12) ºi Racoviþa
(sala de ºedinþe a Primãriei,
ora 14).

Art. 2 – Compartimentul
financiar-contabil va duce la
îndeplinire prevederile prezentei
hotãrâri.
Adoptatã în comuna Racoviþa, la
28 ianuarie 2016.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
CÂNDEA VALERIU
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

Notã: Dupã cum se poate vedea
ºi din fotografiile alãturate, banii
alocaþi de Consiliul Local Racoviþa
pentru
sprijinirea
Bisericii
Ortodoxe Racoviþa, în vederea
continuãrii lucrãrilor la capela
comunei, au fost deja alocaþi, fiind
folosiþi ºi pentru construirea
acoperiºului acestui obiectiv. În
perioada urmãtoare, se va trece la
montarea instalaþiilor ºi la
tencuirea interioarã ºi exterioarã.

Urare de 8 MARTIE
Cu ocazia zilei de 8
MARTIE, doresc tuturor
doamnelor ºi
domniºoarelor din
Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus sã aibã parte de
bucurii, sã simtã mai puþin
apãsarea grijilor ºi sã-ºi
umple gândurile ºi sufletul
de cãldura primãverii. La
mulþi ani!
Primarul comunei
Racoviþa,
Simion Olariu

rosu galben albastru negru

HOTÃRÂREA nr
nr.. 8/2016

pag II

HOTÃRÂREA nr
nr.. 10/2016

privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa pe anul 2016
Consiliul Local al comunei
Racoviþa , Jud. Sibiu.
Analizând raportul de
specialitate cu nr. 420 din
27.01.2016 al serviciului
contabilitate, privind aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2016.

Având în vedere adresa cu
nr. 15485/21.01.2016 a
D.G.F.P. Sibiu, cu privire la
sumele primate pentru
administraþia localã, asistenþã
social ºi pentru activitatea de
învãþãmânt, investiþii, precum
ºi veniturile proprii ale

comunei Racoviþa din anul
2015, adresa cu nr. 33/
04.01.2016 de la Consiliul
Judeþean Sibiu, cu privire la
sumele defalcate din TVA;
În conformitate cu art. 19
alin. 1 lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a
din Legea nr. 273/2006 privind

Finanþele publice locale,
precum ºi Legea nr. 500/2002
privind Finanþele Publice,
Vãzând avizul comisiei de
specialitate a Consiliului
Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin.
4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, ºi ale
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea
nr. 215/2001 privind administraþia public localã, republicatã,
HOTÃRÃªTE :
Art. l. Se aprobã bugetul de

venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa, Judeþul Sibiu, pentru
anul 2016, cu repartizarea pe
capitole ale clasificaþiei
bugetare, conform anexei nr.
1, a formularelor 14 ºi 15, care
fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Primarul comunei
Racoviþa, în calitate de
ordonator principal de credite
ºi compartimentul financiar
contabil, vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

Art. 3. Prezenta hotãrâre se
aduce la cunoºtinþa public prin
grija secretarului comunei
Racoviþa.
Adoptatã în comuna
Racoviþa, la 28 ianuarie 2016.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
CÂNDEAVALERIU
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETARDELEGAT
HULPUª MARIUS
GHEORGHE

Procesul V
erbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al comunei Racoviþa din data de 6 ianuarie 2016
Verbal
Încheiat astãzi, 6 ianuarie
2016, în cadrul ºedinþei de
îndatã a Consiliului Local
Racoviþa, convocatã prin
Dispoziþia primarului nr. 1/
06.01.2016.
La ºedinþã participã 11
consilieri din cei 11 în funcþie.

La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar ºi
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

Racoviþa din data de 6
ianuarie 2016, drept pentru
care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Cândea Valeriu
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

Încheiat astãzi, 28 ianuarie
2016, în cadrul ºedinþei ordinare
a Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin dispoziþia
primarului nr. 17 din 22 ianuarie
2016. ªedinþa începe cu 10
consilieri din cei 11 în funcþie.
Lipseºte motivat dl. Stoica
Cornel. La ºedinþã mai participã
câteva persoane, printre care 3
cetãþeni din Sebeºu de Sus, dl.
Belciu Alin, dl. Vasiu Adrian, fosta
d-nã primar, Peciu Florianu
Florina, precum ºi dl. Fãþan
Gheorghe - ºeful Ocolului Silvic
Avrig. Dl. Cândea Valeriu, în
calitate de preºedinte de
ºedinþã, supune la vot ordinea
de zi. Se aprobã în unanimitate
- 10 voturi pentru.
Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot procesul verbal al
ºedinþei anterioare. Se aprobã
în unanimitate -10 voturi pentru.
Se trece la ordinea de zi. Se
voteazã pentru începerea
proiectelor legate de pãdure.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de pornire
pentru oferirea partizilor la
licitaþiile pe picior pentru anul
2016.
Dl. Fãþan explicã preþurile de
pornire calculate conform H.G
924/2015 (valorificarea masei
lemnoase –proprietate publicã)
ºi prezintã, de asemenea, partizile din proiectul de hotãrâre.
Dl. Cândea întreabã: Sunt
discuþii pe aceastã temã?
Dl. Tulpan Valentin - pãdurea
din tabele este aferentã satului
Sebeºu de Sus. Dumneavoastrã aþi urmãrit sã încheiaþi
contractul pe 10 ani, pânã în
2024. Cei 1.800 mc fasonat, de
unde îi veþi tãia?
Dl. Fãþan – partizile acestea
sunt destinate industriei - se
vând pe picior.
Dl. Stoia - aº dori limitarea
tonajului prin Sebeºu de Sus.
Dl. Fãþan – vom stipula în
caietul de sarcini condiþii de tonaj
pentru localitatea Sebeºu de
Sus.
Dl. Ivan - referitor la preþ, în
cazul în care o partidã nu se va
vinde, un nou preþ se va aproba
prin hotãrâre de Consiliu Local?
Dl. Fãþan - Da, conform HG
924/2015, preþul se va aproba
tot prin hotãrâre de Consiliu

Local.
Dl. Ivan - referitor la trepte,
cum se va proceda?
Dl. Fãþan – pânã acum, se
licita pe trepte. În continuare, va
fi puþin altfel (treptele vor fi practic
lei).
Dl. Ivan – ar trebui sã avem în
vedere restricþii trecute în
amenajament, chiar cu riscul de
a micºora profitul.
D-na Peciu - cred cã este puþin
tardiv, aceastã discuþie trebuia
sã aibã loc înainte sã se facã
amenajamentul, ar fi trebuit întrebaþi
oamenii la momentul întocmirii
amenajamentului.
Dl. Ivan: d-na Peciu, permiteþimi sã intervin, amenajamentul
este lege, noi trebuie sã îl
respectãm.
Dl. Fãþan - dl. Ivan are dreptate,
amenajamentul
trebuie
respectat.
Dl. Fãþan prezintã în ce constã
amenajamentul. El este aprobat
de cãtre o comisie din minister.
D-na Peciu - am înþeles cã
Sebeºu de Sus este nemulþumit în ceea ce priveºte cota
de tãiere.
Dl. Fãþan – în amenajament
nu este stipulate pe localitãþi.
D-na Peciu – referitor la cotele
de tãiere, s-a cerut pãrerea
cetãþenilor din Sebeºu de Sus?
Dl. Tulpan - nu s-a cerut
pãrerea niciodatã, nici în
mandatele anterioare.
Dl. Belciu Alin – ar trebui sã
se þinã cont de banii care se
obþin, sã se investeascã mai
mult la Sebeºu de Sus.
Dl. Ivan - referitor la sesizãri
privind furturile, vã rugãm sã
faceþi sesizãri scrise. Vã spun
cã în composesorat s-au luat
asemenea mãsuri, se poate
face acest lucru ºi în pãdurea
comunalã.
Dl. Drãgoiu Cornel - cele 200
de ha care au trecut în fond
forestier, noi am cãutat ca
lucrurile sã meargã bine.
Dl. Telebuº - ce alte partizi
aveþi în vedere pentru anii
urmãtori?
Dl. Fãþan – în amenajamet
existã un plan de tãiere, noi
trebuie sã-l respectãm, nu am
încã date pentru anii urmãtori.
Dl. Tulpan – dacã un cetãean
doreºte lemn pentru construcþia

unei case, cum poate sã-l
procure?
Dl. Fãþan – putem marca
produse de igienã, cireºul nu
cred cã poate fi marcat pentru
oameni (are un preþ mare).
Dl. Stoia - aº vrea sã particip
la o licitaþie, vreau sã fiu chemat
când are loc.
Dl. primar - La momentul
când primim adresele cu privire
la licitaþii, o sã vã informãm.
Se supune la vot proiectul - 9
voturi pentru ºi o abþinere a d-lui
Tulpan Valentin.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de vânzare
pentru masa lemnoasã din
partizile 279, 286 ºi 317.
Dl. Stoia - o sã fie altã licitaþie
pt. aceastã partidã?
Dl. Fãþan - contractul trebuie
lichidat, cel care a câºtigat
licitaþia trebuie sã scoatã cei 75
mc.
Dl. Cândea în calitate de
preºedinte supune la vot
proiectul - 10 voturi pentru – în
unanimitate.
Dl. preºedinte propune sã
terminãm cu invitaþii care au
venit la ºedinþã.
O doamnã de la Sebeºu de
Sus este nemulþumitã de
problema cu oile d-lui Lãcãtuº.
Dl. viceprimar - când m-am
deplasat la faþa locului nu era
nici o poartã închisã.
D-na. Peciu - pãrerea mea
este cã primãria, împreunã cu
poliþia, trebuie sã meargã sã
verifice de mai multe ori.
D-na Lupu Iustina explicã cã
o persoanã ºi-a construit o casã
pe terenul dânsei.
Dl primar - ne-am deplasat
la faþa locului cu poliþia. S-a
vorbit clar, trebuie fãcutã plângere la poliþie, cercetatã aceastã
plângere ºi deschis un dosar.
În prima ºedinþã de consiliu îl
vom chema pe dl. Lãcãtuº.
Dl. Cândea - îl invitã pe dl.
Vasiu sã îºi spunã nelãmuririle.
Acesta are o nemulþumire cu
privire la acordarea vizei de
funcþionare, i s-a cerut niºte acte
în completare pentru acordul de
funcþionare.
Dl. secretar - urmare a evenimentelor neplãcute întâmplate
anul trecut, a schimbãrii Codului
Fiscal (Legea nr. 227/2015), a

Anexa nr
nr.. 1 la Hotãrârea nr
nr.. 10/2016
VENITURI -TOTAL
TOTAL VENITURI

Cod indicator
4.605

IMPOZITE pe venit
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare
Cote si sume defalcate din impozit pe venit
Cote defalcate din impozit pe venit
Sume alocate de CJ pentru echilibrarea bugetelor locale
Impozite si taxe pe proprietate
Impozite pe cladiri pers. fizice
Impozite pe cladiri pers. juridice
Impozite pe terenuri pers. fizice
Impozite pe teren pers. juridice
Impozit pe teren extravilan
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru ptr. activ. not
Alte impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pt. finantare chelt. descentralizate
Sume defalcate din TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din TVA ptr. drumuri judetene
Taxe pe servicii specifice
Impozit pe spectacole
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
Taxe mijl. de transport pers. fizice

- mii lei Program

03.02
03.02.18
04.02
04.02.01
04.02.04
07.02
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.03
07.02.50
11.02
11.02.02
11.02.06
11.02.05
15.02
15.02.01

8
8
1.476
350
1.126
278
91
51
26
17
84
9
1.896
1.602
294
1
1

16.02
16.02.02.01

124
77

HG 915/2015, Consiliul Local a
adoptat Hotãrârea nr. 50/2015
privind eliberarea acordului de
funcþionare. Datoritã modificãrii
prevederilor legale, s-au cerut,
conform art. 4 din hotãrâre, acte
în completarea dosarelor
privind acordul de funcþionare.
Consiliul Local a aprobat
modelul de acord, comisia
numitã prin Dispoziþia nr. 198/
2015 verificã dosarele privind
acordurile de funcþionare, multe
din acestea sunt incomplete. Dlui Vasiu i s-au cerut documente
în completare a dosarului, în
vederea
eliberãrii/vizãrii
acordului de funcþionare, sper
ca dânsul sã înþeleagã acest
lucru la fel cum ºi ceilalþi agenþi
economici au înþeles ºi aduc
documentele cerute .
3. Proiect de hotãrâre privind
actualizarea Planului de analizã
ºi acoperire a riscurilor în
comuna Racoviþa, jud. Sibiu.
Dl. Ivan - am cerut un raport
din partea ºefului SVSU
Racoviþa.
Dl. Primar - noi am cãutat
pompieri voluntari. Cei care au
dorit din proprie iniþiativã ºi au
mai fãcut voluntariat în altã
parte, au avut un plus pentru a
intra în acest serviciu.
Dl. Ivan - aº dori sã se prezinte un raport, cu privire la
pompierii voluntari, intervenþiile
fãcute pe fiecare an (în luna
ianuarie pe anul trecut).
Se supune la vot - 10 voturi
pentru - în unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea planului de acþiuni ºi
lucrãri de interes local pe anul
2016.
Dl. Stoia - doresc ca pe marginea drumului sã se coseascã ierburile, sã nu mai avem
evenimente nefericite.
Dl. Ivan - sã se încerce ºi
curãþarea ºanþurilor.
Se supune la vot proiectul 10 voturi pentru - în unanimitate.
5. Proiect de hotãrâre privind
acordarea unui mandat special
în vederea exercitãrii votului
favorabil privind modificarea
preþului la apa potabilã, respectiv tariful la canalizareepurare în comuna Racoviþa.
Se supune la vot - se voteazã
în unanimitate

6. Proiect de hotãrâre privind
stabilirea plafonului creanþelor
fiscale restante la sfârºitul
fiecãrui trimestru care se vor
publica pentru anul 2016.
Dl. Ivan - am citit raportul dnei Tulban Elena. Aº vrea ca
dna. inspector sã cerceteze ºi
dacã încaseazã conform legii
taxele ºi impozitele.
Dl. Drãgoiu - dorim o listã cu
datornicii primãriei.
Propunerea mea este sã se
publice în ziar toatã lista cu
datornicii, de asemenea pragul
sã fie de 200 lei.
Se supun la vot cele 2
propuneri.
Pt. pragul de 200 lei - 2 voturi
Pt. pragul de 500 lei - 8 voturi.
Se aprobã pragul de 500 lei.
Dl. Cândea prezintã în continuare rapoartele: raportul d-lui
primar, raportul d-lui viceprimar,
rapoartele comisiilor de specialitate, raportul privind petiþiile,
raportul privind transparenþa
decizionalã, raportul privind
activitatea asistenþilor personali,
informarea privind modul de
îndeplinire a hotãrârilor
consiliului local pe anul 2015.
D-na Mãerean - ce înseamnã
islazul comunal.
Dl. secretar rãspunde explicând acest lucru.
Dl. Telebuº - aceste rapoarte
ar trebui publicate ºi în ziar.
Referitor la transparenþa
decizionalã, ar trebui sã se facã
mai multã informare, înainte de
adoptare a unei hotãrâri.
7. Proiect de hotãrâre privind
alocarea sumei de 32.000 lei
din bugetul local, sprijin financiar pt. Biserica Ortodoxã din
Racoviþa, în vederea continuãrii
lucrãrilor pentru capela din
comuna Racoviþa.
Dl. Drãgoiu Cornel - aº vrea
sã întreb dacã capela poate fi
folositã ºi de cãtre religia
baptistã din comunã.
Dl. primar - cu acordul Consiliului Local, ne vom adresa
Bisericii Ortodoxe ºi dacã vor
exista asemenea cazuri sã se
poatã rezolva.
Dl. Stoia - se terminã locurile
din cimitirul din Sebeºu de Sus.
ªtiu cã primãria deþine o proprietate
lângã. Putem da acest teren pentru
extinderea cimitirului?

Dl. primar - o sã gãsim o
modalitate legalã pentru acest
lucru.
Dl. Ivan - sunt de acord cu proiectul de hotãrâre, sunt bucuros
pentru realizarea acestei
capele.
Dl. Cândea - eu zic sã aprobãm aceºti bani dar sã obligãm
Biserica Ortodoxã sã accepte ºi
pe celelate culte pentru folosinþa
acesteia.
Dl. preºedinte supune la vot
– 9 voturi pentru- o abþinere a dlui Ivan Simion (face parte din
Consiliul Parohial al Bisericii
Ortodoxe din Racoviþa).
8. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea utilizãrii din excedentul constituit la data de
31.12.2015 a sumei de 321,00
mii lei pentru lucrãri de investiþii
secþiunea dezvoltare pentru
anul 2016.
Dl. Ivan - ar trebui urgentat
proiectul cu captarea.
Dl. primar explicã importanþa
realizãrii sursei temporare de
apã, pânã la realizarea proiectului cu captarea.
Dl. Ivan - cred cã investiþia cu
iluminatul public este de bun
augur pentru comunã.
Se supune la vot proiectul se voteazã în unanimitate - 10
voturi pentru.
9. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa pe anul 2016.
Dl. Stoia - propun sã se facã
niºte investiþii la dispensarul din
Sebeºu de Sus.
Dl. preºedinte supune la vot
– se voteazã 10 voturi pentru - în
unanimitate.
În continuare, dl. secretar
prezintã nota de control cu nr.
19845/23.12.2015, întocmitã în
urma controlului efectuat de
Instituþia Prefectului la primãria
comunei Racoviþa. Consiliul
Local ia act de cele constatate
precum ºi repararea deficienþelor gãsite.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa ordinarã din
data de 28 ianuarie 2016, drept
pentru care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Cândea Valeriu
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

Taxe mijl. de transport pers. juridice
16.02.02.02
38
Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autoriz. de funct
16.02.03
8
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor
16.02.50
1
Venituri din proprietate
30.02
501
Venituri din concesiuni ºi inchirieri
30.02.05
500
Alte venituri din proprietate
30.02.50
1
Venituri din prestãri de servicii ºi alte activitãþi
33.02
1
Venituri din recuperarea chelt. de judecatã, imputaþii ºi despãgubiri 33.02.28
1
Venituri din taxe admn. eliberari permise
34.02
5
Taxe extrajudiciare de timbru
34.02.02
1
Alte venituri din taxe admin.
34.02.50
4
Amenzi, penalitati ºi confiscãri
35.02
41
Venituri din amenzi ºi alte sancþiuni
35.02.01
40
Alte amenzi, penalitãþi ºi confiscãri
35.05.50
1
Diverse venituri
36.02
166
Alte venituri
36.02.50
166
Venituri din SF pentru finantarea SD a bugetului local
37.02.03
-577
Varsaminte din sectiunea de functionare
37.02.04
577
OPERATIUNI FINANCIARE
40.02
Sume din excedentul bugetului local pentru finatare chelt. dezvoltare 40.02.14
SUBVENTII
42.02
108
Subventii incalzirea cu lemne
42.02.34
18
Sanatate
42.02.41
90
CHELTUIELI
4.926,00
CHELTUIELI -TOTAL
4.926,00
A.CHELTUIELI CURENTE
4.028,00
CHELTUIELI DE PERSONAL
10
1.938,00
BUNURI ªI SERVICII
20
1.790,00
continuare în pag. 3
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Procesul V
erbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al comunei Racoviþa din data de 28 ianuarie 2016
Verbal

pag III

Impor tant pentru rentierii agricoli
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã în
perioada 01 martie - 31
august 2016 (în zilele
lucrãtoare) rentierii agricoli
trebuie sã se prezinte,
personal ori prin mandatar/
curator/tutore, la oricare
Centru judeþean al APIA,
respectiv al Municipiului
Bucureºti, pentru obþinerea
vizei aferente anului 2016, a
carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului de
rentier agricol, solicitantul
(rentierul personal ori prin
mandatar/curator/tutore),
trebuie sã semneze o declaraþie pentru obþinerea vizei
anuale, conform anexei care
face parte integrantã din prezentele norme metodologice,
însoþitã de urmãtoarele documente, pe baza cãrora
persoana desemnatã de
cãtre Centrul judeþean al APIA,
respectiv al Municipiului
Bucureºti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la
dosar ºi în cazul persoanelor

pensionate pe caz de boalã
va certifica copiile depuse ale
deciziilor de la comisia de
expertizã medicalã:
1) carnetul de rentier
agricol;
2) actul de identitate al
solicitantului;
3) decizia de la comisia de
expertizã medicalã - pentru
solicitanþii pensionaþi pe caz
de boalã, în original. Decizia
de la comisia de expertizã
medicalã se depune în copie;
4) procurã notarialã autentificatã/curatelã/hotãrâre
judecãtoreascã definitivã ºi
irevocabilã din care sã reiasã
cã solicitantul este tutore legal
al rentierului agricol, în
original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizãrii
carnetului de rentier agricol
este fãcutã de un reprezentant
legal;
5) contractul/contractele de
arendare încheiat/încheiate
pânã la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea
prevederilor Legii arendãrii nr.
16/1994*), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, sau

încheiat/încheiate dupã data
de 1 octombrie 2011, cu
respectarea prevederilor
Codului civil.*) Legea nr. 16/
1994 a fost abrogatã prin art.
230 lit. r) din Legea nr. 71/
2011 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, publicatã
în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 409
din 10 iunie 2011.
6) extras de cont pe numele
rentierului agricol, deschis la
oricare bancã de pe teritoriul
României, în lei. (extrasul se
depune opþional)
În cazul în care se constatã
cã datele declarate de solicitanþi nu corespund realitãþii,
dreptul de a primi rentã
viagerã agricolã se suspendã pânã la data completãrii dosarului conform
prevederilor legale în vigoare.
Solicitanþii prezintã la
oricare Centru judeþean al
APIA, respectiv al Municipiului
Bucureºti,
documentele
menþionate mai sus, în original, pe baza cãrora angajatul
APIA va certifica copiile

depuse. Dupã certificare,
originalele vor fi restituite
solicitanþilor.
Plata rentei viagere
agricole, conform prevederilor
art. 6 alin. 1 ºi alin. 2, din
Legea 247/2005 Titlul XI, se
efectueazã într-o singurã ratã
anualã, pânã la data de 30
noiembrie a anului urmãtor
celui pentru care aceasta este
datoratã, prin raportarea la
cursul mediu de schimb
valutar calculat de Banca
Naþionalã a României din
anul pentru care aceasta se
datoreazã, prin mandat poºtal
sau virament bancar.
Renta viagerã agricolã
înceteazã la data decesului
rentierului. În cazul decesului
rentierului, renta datoratã
acestuia în anul 2015 poate fi
încasatã de moºtenitorii sãi,
cu condiþia respectãrii
prevederilor art.7 din Legea
247/2005 Titlu XI, doar dacã,
pânã la 31 august 2016,
moºtenitorii vor depune la
oricare Centru judeþean al
APIA, respectiv al Municipiului
Bucureºti, carnetul de rentier

al defunctului (obligatoriu),
certificatul de deces (original
ºi copie), actul de succesiune
(certificat de moºtenitor sau
certificat de calitate de moºtenitor, certificat de legatar,
hotãrâre judecãtoreascã de
succesiune investitã cu formula “definitivã ºi irevocabilã”
(original ºi copie), B.I/C.I./
paºaport al moºtenitorului

(original ºi copie), împuternicire/declaraþie notarialã din
care sã reiasã acordul
celorlalþi moºtenitori privind
solicitarea ºi încasarea rentei
viagere agricole datoratã
rentierului (original), precum
ºi un extras de cont pe
numele solicitantului.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Luni, 29 februarie 2016, începând cu ora 16,30, la sediul
Primãriei comunei Racoviþa, s-a desfãºurat ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea studiului de fezabilitate
ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii
"Captare, tratare ºi înmagazinarea apei în Sebeºu de Sus, com.
Racoviþa, jud. Sibiu”;
Iniþiator: Olariu Simion - primar
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiþii "REABILITARE DRUMURI COMUNALE ªI REÞEA
STRADALÃ, COMUNA RACOVIÞA, JUDEÞUL SIBIU";

Iniþiator: Olariu Simion - primar
3. Proiect de hotãrâre privind includerea în domeniul public a
1.636,9 ha – fond forestier proprietate publicã a comunei Racoviþa;
Iniþiator: Olariu Simion – primar
4. Proiect de hotãrâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei Racoviþa;
Iniþiator: Olariu Simion – primar
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ajustãrii tarifului de la
234 lei/tonã, fãrã TVA, pentru utilizatorii casnici, la 253 lei/tonã,
fãrã TVA, ºi de la 298,35 lei/tonã, fãrã TVA, pentru agenþii
economici, la 310 lei/tonã, fãrã TVA, începând cu data de
01.03.2016;

Anexa nr
nr.. 1 la Hotãrârea nr
nr.. 10/2016
VENITURI -TOTAL

Cod indicator

Transferuri din bugetul local cãtre asoc de dezvoltare intercomunitarã
AJUTOARE SOCIALE
BURSE
B.CHELTUIELI DE CAPITAL

55
57
59
71

- mii lei Program
8,00
232,00
60,00
898,00

AUTORITATI PUBLICE
51.02
980,00
Autoritati publice - chelt. de personal
51.02.10
460,00
Autoritati publice - chelt. bunuri si servicii
51.02.20
520,00
(contracte prestari servicii. consumabile, materiale reparatii curente, deplasari, utilitati)
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Alte servicii publice generale- chelt. personal
Alte servicii publice generale- chelt. cu bunuri si servicii

54.02
54.02.10
54.02.20

35,00
25,00
10,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
61.02
-Protectie civila ºi prot. contra incendiilor- chelt. personal
61.02.10
-Protectie civila ºi prot. contra incendiilor- chelt. bunuri ºi servicii 61.02.20
(plata pompieri voluntari, materiale si obiecte de inventar)

51,00
26,00
25,00

ÎNVÃÞÃMÂNT - TOTAL
65.02
Invatamant - chelt. personal
65.02.10
Invatamant - chelt. bunuri si serv.
65.02.20
Invatamant - burse
65.02.59
Invatamant - cheltuieli capital
65.02.71
(SF + avize Gradinita cu program prelungit in com. Racovita jud. Sibiu)

1.379,00
1.112,00
200,00
15,00
52,00

SÃNÃTATE
Sãnãtate - chelt. personal

90,00
90,00

66.02
66.02.10

CULTURA RECRERE ªI RELIGIE
67.02
Cultura, religie- chelt. de personal
67.02.10
Cultura, religie- bunurisi servicii
67.02.20
(reparatii curente, utilitati, prestari servicii camin Racovita ºi Sebes)
Asociatii ºi fundatii
67.02.59
Cultura, religie- cheltuieli capital
67.02.71
(Amenajare parc "Prietenia" 100 mii lei + Construire grup sanitar si spatiu
camin Cultural Racovita 70 mii lei + Construire grup sanitar la Caminul Cultural
Sus 50 mii lei)
ASISTENÞÃ SOCIALÃ
Cheltuieli de personal
Asistenta sociala, din care:
Ajutoare sociale - lemne populatie
Alte chelt. in domeniul asig. si asist. sociale (incalzire)
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.02
68.02.10
68.02.57
68.02.15
68.02.50
68.02.05

380,00
15,00
100,00
45,00
220,00
depozitare
Sebesu de
442,00
210,00
232,00
18,00
4,00
210,00

LOCUINÞE, SERVICI ªI DEZVOLT. PUBLICÃ
70.02
832,00
Chelt. bunuri si servicii
70.02.20
300,00
(iluminat public, reparatii curente, combustibil, prestari servicii, reparatii cladiri domeniul public)
Transferuri din bugetul local cãtre asoc. de dezvoltare intercomunitarã 70.02.55
6,00
(cotizatie ADI -Asociatia de Apa)
Cheltuieli capital
70.02.71
526,00
( PUG 115 mii lei, PUZ 20 mii lei, Alimentare cu apaSebes 30 mii lei, Executie bransamente
apa sat Sebesu de Sus, com. Racovita, jud. Sibiu 225 mii lei, Sursa provizorie apa bruta in
sat Sebesu de Sus, com. Racovita, jud. Sibiu 82 mii lei, Reabilitarea, modernizarea si
eficientizarea sistemului de iluminat public in Comuna Racovita-54 mii lei)

Iniþiator: Olariu Simion - primar
6. Proiect de hotãrâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei Racoviþa;
Iniþiator: Olariu Simion - primar
7. Proiect de hotãrâre privind acordarea unor facilitãþi fiscal;
Iniþiator: Olariu Simion - primar
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modalitãþilor de
identificare a beneficiarilor de stimulente educaþionale, sub forma
tichetelor sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/
2015 privind stimularea participãrii la învãþãmântul preºcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate.
Iniþiator: Olariu Simion - primar

PROTECÞIA MEDIULUI
74.02
Chelt. bunuri si servicii
74.02.20
(taxa gunoi, taxe canalizare)
Transferuri din bugetul local cãtre asoc. de dezvoltare intercomunitarã 74.02.55
( cotizatie ADI ECO Sibiu)

172,00
170,00

AGRICULTURÃA, SILVICULTURÃ ªI VÂNÃTOARE
Chelt. bunuri si servicii
Cheltuieli capital (amenajament pastoral)

400,00
300,00
100,00

83.02
83.02.20
83.02.71

2,00

TRANSPORTURI
84.02
Chelt. bunuri si servicii
84.02.20
(materiale reparatii curente si prestari servicii strazi, tractor piese schimb )

150,00
150,00

ALTE ACTIUNI
Cheltuieli bunuri siservicii
(pungi cadou Craciun si alte cheltuieli neprevazute)

87.02
87.02.20

15,00
15,00

DEFICIT

(excedent 2015) 321,00

PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ, CONSILIER, CÂNDEA VALERIU
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR DELEGAT HULPUª MARIUS GHEORGHE

Primãria comunei Racoviþa

COMUNICA
T
COMUNICAT

Arderea vegetaþiei uscate ºi
a miriºtilor se va efectua cu
respectarea urmãtoarelor
prevederi generale:
1. condiþii meteorologice
fãrã vânt;
2. colectarea în grãmezi a
vegetaþiei uscate, astfel încât
arderea sã poatã fi controlatã;
3. desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi;
4. curãþarea de vegetaþie a
suprafeþei din jurul fiecãrei
grãmezi, pe o distanþã de 5
metri;
5. executarea arderii în zone
care sã nu permitã propagarea focului la fondul
forestier, construcþii etc., ºi sã
nu afecteze reþelele electrice ºi de comunicaþii;
6. asigurrea mijloacelor ºi materialelor necesare stingerii incendiilor;
7. supravegherea permanentã a arderilor;
8. stingerea totalã a focului înainte de pãrãsirea locului arderii.
Arderea terenurilor în vederea igienizãrii se efectueazã doar cu acceptul Agenþiei de Protecþie
a Mediului.
Arderile vor fi efectuate doar dupã obþinerea permisului de lucru cu focul , care se elibereazã
de cãtre Primãrie.
Amenda minimã pentru nerespectarea acestor prevederi este de 2.000 lei.
Bazã legalã: Legea nr. 307/2007, Ordinul 605/2008, Ordinul 163/2007, HG nr. 537din
2007, OUG nr. 195/2005.
ªef Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Racoviþa, Lucian Gerea
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ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei Racoviþa

