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Vine, vine Moº Crãciun…
Moº Crãciun va sosi în Ajunul Crãciunului pe la casele fiecãrui copil din comunã. Pen tru cã este un moº darnic, acesta va
pãstr a t r adiþia º i va f ace un popas la R acoviþa º i S ebeº u de S us, mi er cur i, 26 decembr ie, lâng ã br azii din cent r ul
localit ãþilo rr.. C elebrul personaj va sta de vorbã cu cei mici, iar
iar,, î n schimbul unei poezii sau al unui cânt ecel, va of er i
fiecãruia cadouri dulci. A vem informaþii, de la unul dintre spiriduºii lui Moº Crãciun, cã v or fi pregãtite 350 de pachete cu
dulciuri pentru prichindeii din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus.

Tradiþii de Crãciun
Dana- probabil cel mai interesant ºi pitoresc
obicei de iarnã din Racoviþa, nu va lipsi, nici în
acest an din „tabloul” evenimentelor de Crãciun.
Sunteþi invitaþi, cu mic, cu mare,
în cea de-a doua zi a Crãciunului,
pe platoul din faþa Cãminului
Cultural, imediat dupã slujba de
Vecernie, sã cântaþi frumosul
colind laic sau sã asistaþi la acest
obicei, necunoscut în alte locuri din

La iniþiativa consilierului local Ana
Mãerean, recent, Primãria ºi Consiliul
Local al comunei Racoviþa au premiat
cuplurile din comunã ce anul acesta
au aniversat 50 de ani de la cãsãtorie
(nunta de aur). Din bugetul local al
comunei, fiecare cuplu a fost premiat
cu suma de 50 lei. De asemenea,
sãrbãtoriþii au primit ºi câte un mic
cadou aniversar, din partea primarului
Simion Olariu. Astfel, au fost premiate
urmãtoarele cupluri:
- Ioan Gârtonea ºi Viorica (Sebeºu
de Sus, nr. 22)
- Iosif ºi Maria Ucean (Racoviþa, nr.
225)
- Ioan ºi Ana Iancu (Racoviþa, nr.
393)
- Teofil ºi Parschiva Ionuº (Racoviþa, nr. 396)
- Dumitru ºi Viorica Zidaru (Sebeºu
de Sus, nr. 265)
- Dumitru ºi Valeria Constandin
(Sebeºu de Sus, nr. 288)
- Gheorghe ºi Florentina Maxim
(Racoviþa, nr. 505)
- Gheorghe ºi Silvia Suciu
(Racoviþa, nr. 26)
- Ioan ºi Filofteia Cãbunea
(Racoviþa, nr. 172)
- Cornel ºi Ana Suciu (Racoviþa, nr.
499).
La mulþi ani,
multã sãnãtate ºi fericire!

þarã.
Cu siguranþã, vor fi prezenþi ºi
membrii cetei, preotul, primarul, dar
ºi „þurca”, ce va þine ritmul colindei
clãmpãnind din gurã sau va
executa tot soiul de giumbuºlucuri,
spre deliciul spectatorilor.

Dana
Marge, Dana, prin grãdinã,
Cununã de vineþele,
Merge, Dana, prin grãdinã...,
Cu cizmele tropãind,
Cu rochiþa-n vânt trãgând,
Cu mâinile- ca florile,
Cu botele- ca rujile!
La fântânã c-o ajuns,
Apã-n bote º-o luat,
ªi-napoi cân’ s-o-nturnat,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cu trei juni, ca trei peuni!
Unu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
De i-o luat mãr din sân...
Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o,
De i-o luat inelu...
Altu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,

De i-o luat cununa...
Ia din greu i-o blãstãmat:
Cel ce mi-o luat mãr din sân,
Putrezeascã, ca dânsu’,
Ca dânsu, ca mãr din sân!
Cel ce mi-o luat inelu’,
Petreacã-se prin dânsu’,
Prin dânsu, ca degetu
Cel ce-o luat cununa,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamnã-sa!
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã,
Sã-þi dai „cinstea”, bucuroasã,
Ana sã se-nveseleascã,
Nouã sã ne mulþumeascã,
ªi la mulþi ani sã trãiascã!

La mulþi ani!

Invitaþie la spectacol

Acum, în Ajunul marii sãrbãtori a
creºtinãtãþii, Naºterea DomnuluiCrãciunul ºi a Anului Nou, doresc
sã urez tuturor cetãþenilor din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, multã
sãnãtate, fericire ºi bucurii. Vã doresc tuturor înþelepciune,
putere ºi dragoste! CRÃCIUN FERICIT ªI LA MULÞI ANI!
Simion Olariu, primarul comunei Racoviþa

Ansamblul Folcloric „Doruleþ” al ªcolii Gimnaziale Racoviþa vã invitã la
spectacolul special de sãrbãtori „Obiceiuri ºi tradiþii de-a lungul vieþii”, ce
va avea loc duminicã, 23 decembrie, începând cu ora 19,30, la Cãminul
Cultural Racoviþa.
Program:
1. Botez
6. Joc de Maramureº
2. Copilãrie
7. Joc de Banat
3. Adolescenþã
8. Colinde de Crãciun
4. Nunta
9. Apus de Soare
5. Hora satului
Vã aºteptãm cu drag!

Rezultate finale pentru alegerile parlamentare
Rezultatele finale ale alegerilor
naþionale pentru Camera Deputaþilor
ºi Senatul României, desfãºurate în 9
decembrie- judeþul Sibiu:
AÞILOR
CAMERA DEPUT
AÞILOR- USLDEPUTAÞILOR
38.912 votanþi (51,74%), ARD- 28.326
voturi (21,26%), PP-DD- 17.852 de
voturi (13,4%), FDGR- 10.730 de voturi
(4,05%), PER- 1.898 de voturi (1,42%);
T- USL- 73.171 de personae
SENA
SENAT
(55,16%), ARD- 30.141 de voturi
(22,72%), PP-DD- 19.964 de voturi
(15,05%), UDMR- 3.306 voturi

(2,49%), PER- 2.401 voturi (1,81%),
PRM- 2.291 de voturi (1,72%).
Potrivit rezultatelor finale, la
alegerile din 9 decembrie, la Sibiu au
fost 3.891 de voturi nule la Camera
Deputaþilor ºi 3.961 de voturi nule la
Senat.
De asemenea, au fost numãrate
1.159 de voturi albe la Camera
Deputaþilor ºi 1.632 de voturi albe la
Senat.
Au câºtigat mandate de
parlamentari urmãtorii candidaþi:

T
SENA
AT
Sorin Ilieºiu (USL)
(USL), Colegiu 131251 voturi valabil exprimate obþinute
(57,37% din sufragii)
Ion Ariton (ARD) - Colegiul 114877 voturi valabil exprimate obþinute
(27,31% din sufragii)
V iorel Arcaº (USL)
(USL)- Colegiul 223418 voturi valabil exprimate obþinute
(53,94%)
Nicolae Neagu (USL) - Colegiul
3- 18502 voturi valabil exprimate

obþinute (53,22%)
CAMERA

DEPUT
AÞILOR
DEPUTAÞILOR

Ioan Tãmâian (USL) - Colegiul 114284 voturi valabil exprimate obþinute
(52,85%)
Raluca Turcan (ARD) - Colegiul
2- 7393 voturi valabil exprimate
obþinute (25,28%)
Gheorghe Roman (USL)
Colegiul 3- 11521 voturi valabil
exprimate obþinute (50,48%)
Ioan Axente (USL)
(USL)- Colegiul 4-

10565 voturi valabil exprimate obþinute
(51,96%)
Iacob Puºcaº (PP-DD)
(PP-DD)- Colegiul
4- 4633 voturi valabil exprimate
obþinute (22,78%)
Gheorghe Frãticiu (USL) Colegiul 5- 9797 voturi valabil
exprimate obþinute (50,94%)
Mircea Cazan (USL) - Colegiul
6- 9100 voturi valabil exprimate
obþinute (58,15%)
Ovidiu Ganþ (FDGR)
(FDGR)- 10730
voturi valabil exprimate obþinute

rosu galben albastru negru

Premii pentru
cuplurile de
aur din
comunã
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Sãrbãtoriþii lunii decembrie
e
Cîmpean (nr. 17), Gheorghe Dãnuþ
Raþiu (nr. 24), Marinela Drãgoiu (nr. 72),
Ioan Fogoroºiu (nr. 138), Anicuþa Olariu
(nr. 141), Ioan Stoichiþã (nr. 170),
Steliana Ciobãnel (nr. 189), Mariana
Neþu (nr. 210), Mãrioara Frãþilã (nr.
237), Viorel Olariu (nr. 241), Aurel
Murãrescu (nr. 262), Gheorghe Maxim
(nr. 280), Nicolae Moldovan (nr. 311),
Maria Drãgoiu (nr. 325), Simion
Breteºan (nr. 360), Mariana Vasiu (nr.
RACOVIÞA
419), Maria Zdrenghea (nr. 451),
Nicolae Marcu Rusu (nr. 8), Marinela Eugenia Balea (nr. 478), Liliana Mihãilã

Continuãm ºi în acest numãr al ziarului
„Jurnalul de Racoviþa”, publicarea
numelor tuturor cetãþenilor comunei,
nãscuþi între anii 1961-1970, ce ºi-au
aniversat ziua de naºtere în cursul lunii
decembrie. Aceast[ rubric[ este
realizat[ cu sprijinul consilierului local
Ana M[erean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor.

(nr. 482), Ion Bucur (nr. 487), Ana Balea
(nr. 514), Adriana Leptea (nr. 559), Nelu
Gheorghicã (nr. 562).

SEBEªU DE SUS
Gabriela ªerban (nr. 163), Vasile
Constandin (nr. 164), Lucia Ciorogariu
(nr. 167), Ioan Constantin (nr. 187),
Adriana Mãierean (nr. 203).
Urãm sãrbãtoriþilor acestei luni, multã
sãnãtate, fericire ºi bucurii alãturi de cei
dragi.
LA MULÞI ANI!

Încheiat azi, 28 noiembrie 2012, în
ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, convocata prin Dispozitia
primarului nr. 276/2012. Prezentul proces
verbal s-a încheiat în conformitate cu
prevederile art. 39 alin. 8, precum ºi art.
42 alin. 3 ºi 4 din Legea nr. 215/2001,
republicatã, privind administraþia publicã
localã.
La ºedinþã participã toþi consilieri. Mai
participã domnul primar, viceprimarul ºi
secretarul comunei.
Domnul Cornel Mircea Drãgoiu, în
calitate de preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi, conform dispoziþiei primarului:
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2012;
Iniþiator: Olariu Simion- primar
2. Proiect de hotãrâre privind
modificarea domeniului public al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu;
Iniþiator: Olariu Simion- primar
3. Proiect de hotãrâre privind atestarea
la domeniul privat al comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu;
Iniþiator: Olariu Simion- primar
4. Proiect de hotãrâre privind predarea
dreptului de posesie cãtre “Asociaþia de
Apã” Sibiu;
Iniþiator: Olariu Simion- primar
5. Proiect de hotãtâre privind numirea
unui reprezentant al Consiliului Local în
Consiliul de Administraþie al ªcolii
Gimnaziale Racoviþa;
Iniþiator: Olariu Simion- primar
6. Proiect de hotãrâre privind
actualizarea Planului de Analizã ºi
Acoperire a Riscurilor în comuna Racoviþa;
Iniþiator: Olariu Simion- primar
7. Proiect de hotãrâre privind reglementarea situaþiei juridice a parcelei din TP
nr. 3008/48/2012, în suprafaþã de 0,49 ha,
în vederea notãrii acesteia în CF.
Iniþiator- Olariu Simion- primar
Se supune la vot ordinea de zi. Cu 11
voturi, se aprobã ordinea de zi.
Dupã punerea la dispoziþie a procesului
verbal din ºedinþa anterioarã, se supune
la vot. Toþi cei prezenþi au fost de acord
cu procesul verbal din ºedinþa anterioarã.

Înainte de a se trece la ordinea de zi,
având în vedere cã la ºedinta participã
doamna Buza Virginia, s-a prezentat
Consiliului Local deoarece nu este de
acord cu soluþia propusã de Consiliu ºi
solicitã o altã ofertã. Preºedintele de
ºedinþã a arãtat cã dacã nu este de acord
cu propunerea Consiliului Local, sã ne
acþioneze în instanþã.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2012.
Doamna Zaharie aratã cã proiectul de
hotãrâre a fost avizat ºi propune discuþii.
Nu au fost neînþelegeri sau neclaritpþi
privind proiectul de hotãrâre. În consecinþã,
se supune la vot. Cu 11 voturi, se adoptã
Hotãrârea nr. 55/2012.
2. Proiect de hotãrâre privind
modificarea domeniului public al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu.
Doamna Limbãºan întreabã dacã s-a
luat legãtura cu cetãþenii în faþa cãrora sunt
cele trei poduri. Doamna Peciu propune
sã se încheie document scris cu fiecare
cetãþean, dacã sunt de acord cu preluarea
podurilor în domeniul public, ºi propune
amânarea proiectului de hotãrâre.
Se supune de preºedintele de ºedinþã
amânarea proiectului de hotãrâre. Cu 11
voturi pentru, au fost de acord cu
amânarea proiectului de hotãrâre.
3. Proiect de hotãrâre privind atestarea
la domeniul privat al comunei Racoviþa,
jud. Sibiu, a unei parcele în suprafaþã de
400 mp.
Se analizeazã proiectul de hotãrâre ºi
se solicitã explicaþii privind terenul în cauzã.
Doamna Peciu Florianu Florina solicitã un
extras CF. Având în vedere ca nu este
înscris în Cartea Funciarã se ssolicitã un
extras cadastral. Pânã la solicitarea acestui
extras, se propune amânarea proiectului
de hotãrâre. Se supune la vot. Cu 11
voturi pentru, au fost de acord cu
amânarea proiectului.
4. Proiect de hotãrâre privind predarea
dreptului de posesie cãtre “Asociaþia de
Apã” Sibiu.
Domnul Tulpan Valentin întreabã: „Dacã

ne preia, Asociaþia de Apã ne va prelua ºi
datoriile?” Domnul Cândea aratã cã ºi la
conducta nouã s-au înregistrat
branºamente neînregistrate. Doamna
Mãerean întreabã despre cisternele cu
apã care merg deasupra satului, „cine
plãteºte aceastã apã?” Doamna Peciu
aratã cã acolo unde se consumã apã din
sistemul public, plãteºte primãria.
Se supune la vot proiectul. Cu 11 voturi,
se adoptã Hotãrârea nr. 56/2012.
5. Proiect de hotãrâre privind numirea
unui reprezentant al Consiliului Local în
Consiliul de Administraþie al ªcolii
Gimnaziale Racoviþa.
Doamna Peciu Florina propune cã ar fi
bine ca fiecare formaþiune politicã sã aibã
câte un reprezentant în Consiliul de Administraþie. Dacã de la USL este primarul,
celalalt reprezentant sã fie de la PD-L.
Se prezintã proiectul de hotãrâre, cu
propunere din partea a doua formaþiuni
politice, astfel:
- din partea PD-L –se propune doamna
Limbãºan Camelia, din partea USL –se
propune domnul Cândea Valeriu.
Se supune la vot fiecare. Domnul
Cândea Valeriu- 6 voturi, Doamna
Limbãºan Camelia- 5 voturi.
Domnul Cândea Valeriu aratã cã nu este
o regulã ca fiecare formaþiune sã aibã câte
un reprezentant. Cu majoritate de voturi,
domnul Cândea Valeriu este ales
reprezentant în Consiliul de Administratie
al ºcolii. Se adoptã Hotãrârea nr. 57/2012.
6. Proiect de hotãrâre privind actualizarea Planului de Analizã ºi Acoperire a
Riscurilor în comuna Racoviþa.
Dupã prezentarea materialelor ºi a
modificãrilor aduse planului vechi, se
supune la vot. Cu 11 voturi, se adoptã
Hotãrârea nr. 58/2012.
7. Proiect de hotãrâre privind reglementarea situaþiei juridice a parcelei din TP nr.
3008/48/2012, în suprafaþã de 0,49 ha, în
vederea notãrii acesteia în CF. Comisia de
specialitate nu a avizat proiectul de
hotãrâre.
Domnul Ivan Simion aratã cã, în
momentul în care este propunere de
^ntabulare clarã, vom fi de acord cu

proiectul. De asemenea, întreabã dacã se
închide drumul în câmp. În acest moment,
suprafaþa nu este calculatã cu coordonate.
Doamna Limbãºan Camelia: “Sã se
noteze în hotãrâre accesul la drum.
Doamna Peciu aratã cã cele douã drumuri
de acces rãmân libere.
Domnul Drãgoiu Cornel Mircea supune
la vot. Având în vedere cã proiectul este
al unei persoane care este consilier, dânsa
nu poate vota. Cu 6 voturi pentru ºi 4
abþineri (ale domnilor Ivan Simion, Drãgoi
Dionisie, Tulpan Valentin ºi Stoia Ioan), se
adoptã hotãrârea nr. 59/2012.
Domnul primar prezintã adresa
Consiliului Judeþean Sibiu prin care se
poate aproba, cu hotãrâre de consiliu,
racordarea la reþeaua electricã a anumitor
personae. Se va analiza ºi în continuare.
Domnul Cândea: “Cadastrul va fi
realizat în totalitate de stat.”
Primarul comunei aratã cã trebuie
întocmitã documentaþie pentru terenul
aparþinând statului roman, pentru cazurile
ce apar.
Se propune de domnul preºedinte sã
se reia discuþia cu doamna Buzã Virginia.
Sã se gãseascã o soluþie de remediere a
situaþiei.
Domnul Stoia: “Ce facem cu podul de
la Cheiºoara, cã trec în continuare maºini

Ajutoare alimentare europene pentru
persoanele defavorizate
Serviciul Public de Asistenþã Socialã
din cadrul Primãriei comunei Racoviþa va
începe, în perioada urmãtoare, acþiunea de
distribuire a ajutoarelor alimentare
europene provenite din stocurile de intervenþie comunitare destinate persoanelor
celor mai defavorizate din România, în
cadrul programului PEAD 2012.
De aceste ajutoare beneficiazã ºomerii
cu indemnizaþie (conform Legii nr. 76/
2002), pensionarii cu pensii mai mici de
400 lei/lunã, beneficiari ai venitului minim
garantat (conform Legii nr. 416/2001),
persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, precum ºi persoanele
beneficiare ale unor drepturi ce decurg
din legi speciale (Legea 49/1991 privind
acordarea de indemnizaþii ºi sporuri
invalizilor, veteranilor ºi vãduvelor de
rãzboi, Legea nr. 44/1994, Legea nr.
49/1999, Legea nr. 309/2002, Legea nr.
189/2000, Legea nr. 109/2005, Legea
nr. 8/2006, Legea nr. 578/2004, OUG
nr. 105/1999), ale cãror venituri

cumulate nu depãºesc 400 lei/lunã.
Distribuþia ajutoarelor alimentare de la
Uniunea Europeanã se face pe baza
listelor întocmite de autoritãþile
competente de la nivel judeþean, pentru
fiecare categorie de beneficiari în parte,
liste vizate ulterior de Consiliul Judeþean
Sibiu.
Cetãþenii din Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus ce se încadreazã într-una din
categoriile de beneficiari vor fi invitaþi la
Primãria comunei Racoviþa pentru a intra
în posesia alimentelor.
Surse din cadrul Serviciului Public de
Asistenþã Socialã Racoviþa ne-au informat
cã numãrul total de beneficiari ai ajutoarelor
alimentare este de 270.
Fiecare beneficiar va primi: fãinã albã de
grâu tip 650- 14 kg, mãlai- 5 kg, paste
fãinoase- 0,8 kg (2 pachete), biscuiþi- 0,5
kg (5 pachete), orez- 7 kg, ulei- 7 litri,
zahãr- 3 kg, fasole boabe- 1 kg, mazãre
boabe- 1,56 kg (2 cutii), roºii în bullion1,6 kg (2 cutii), bulion de tomate- 0,8

kg (1 cutie).
Facem precizarea cã distrubuirea
alimentelor se face în etape, în funcþie
de programãrile fãcute de factorii
responsabili de la nivel judeþean ºi

cantitãþile livrate Primãriei comunei
Racoviþa.
Anul acesta, ajutoarele alimentare
europene se distribuie pentru a cincea
oarã consecitiv.

cu tonaj mare.?”
În ceea ce priveºte podul de la
Cheiºoara, doamna Peciu propune sã se
facã o expertizã de tonaj. Sã se marcheze
cu ºicanã podul de la Cheiºoara.
Domnul Stoia mai întreabã care este
situaþia cu remiza de pompieri de la
Sebeºu de Sus. Remiza era în cladirea din
faþa dispensarului. Doamna Peciu Florianu
Florina aratã cã acea clãdire este
proprietatea Consumcoop Racoviþa în
prezent. Remiza de pompieri este în curtea
fostei primãrii.
De asemenea, doamnul Stoia întreabã
despre faptul cã magazinul firmei Karma se
alimenteazã din fântâna din curtea fostei
primãrii. Doamna Peciu aratã cã firma a
cumparat hidroforul. De asemenea, mai
aratã cã problemele pe care domnul Stoia
le prezintã sunt de competenþa Cooperatiei
Racoviþa ºi nu le poate rezolva cu dânsa.
Domnul Ivan Simion roagã sã se
pãstreze calmul, deoarece este posibil sã
se acþioneze greºit gândind unii despre alþii.
Nemaifiind probleme, declar închise
lucrãrile ºedinþei, pentru care semnãm
alãturat.
Preºedinte,
Drãgoiu Cornel Mircea
Secretar
iginia
Secretar,, Pavel V
Viginia

Cadouri de
sãrbãtori
pentru toþi
elevii
La fel ca ºi anii trecuþi, cu prilejul
sãrbãtorilor de iarnã fiecare elev sau
preºcolar din Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus a primit câte o pungã cu diverse
cadouri. La Racoviþa, anul acesta
ajutorul lui Moº Crãciun, cel ce a oferit
pungile, a fost un sponsor important.
Pentru a ajunge ºi la copiii de la
Sebeºu de Sus, Moºul a primit un
ajutor din partea Consiliului Local ºi a
Primãriei comunei Racoviþa, ce au
asigurat fondurile necesare.
Atât la Racoviþa, cât ºi la Sebeºu de
Sus, valoarea aproximativã a unei
pungi cadou pentru sãrbãtorile de
iarnã a fost de 15 lei.
La Racoviþa au fost oferite 350 de
pungi iar la Sebeºu de Sus au fost
distribuite 53 de pungi.
Informaþiile ne-au fost oferite de
primarul comunei, Simion Olariu.

rosu galben albastru negru

Proces verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 28 noiembrie 2012
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a
comunelor arondate Serviciului Public Comunitar
Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa,
Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate a actului de identitate, dar
nu mai puþin de 15 zile, titularul acestuia are
obligaþia sã solicite serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de
identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate
(se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor
expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ,
definitivã ºi irevocabilã, dacã este cazul, original ºi

copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã,
dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu
vârsta mai micã de 14 ani, dacã este cazul, original
ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei
de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de
identitate de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie
sã se prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen
de 15 zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani, în
vederea eliberãrii unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate,

semnatã atât de minor, cât ºi de pãrinte/
reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul
legal, face dovada adresei de domiciliu, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã
caz, hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã,
în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi
copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de
identitate de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se
prezintã la ghiºeul Serviciului Public Comunitar

Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit de unul
dintre pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul sãu
legal, de persoana desemnatã din cadrul centrului
specializat aflat sub autoritatea serviciului public de
asistenþã socialã sau de persoana cãreia i-a fost
încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
8– 16
MARÞI
8– 16
MIERCURI
10,30– 18,30
JOI
8– 16
VINERI
8– 13,30
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

Maria Bucur- între dragostea pentru poezie, confecþionarea
tablourilor din paie ºi culegerea cântecelor populare

Zilele trecute, în cãutare de
oameni cu pasiuni ºi îndeletniciri
deosebite, am ajuns la Maria
Bucur, una dintre femeile din
Racoviþa ce se pot mândri cã au
lãsat ceva în urma lor ºi cã au
ce povesti vecinilor sau nepoþilor.
În ciuda vârstei (83 de ani),
Maria Bucur este o persoanã
plinã de viaþã ºi bunã dispoziþie
ºi chiar dacã sãnãtatea a mai
ºubrezit pe ici, pe colo, gãseºte
mereu timp pentru a se ocupa de
numeroasele sale pasiuni ºi
plãceri. Dintre acestea, cititul,
cumpunerea poeziilor, culegerea
melodiilor populare ºi crearea
tablourilor cu paie, sunt unele
dintre cele mai dragi sufletului sãu
ºi ca urmare, îi ocupã, poate, cea
mai mare parte a timpului liber.

Poezia
De când se ºtie, Maria Bucur
a avut o dragoste mare: poezia.
I-a plãcut dintotdeauna sã
citeascã poezie, dar ºi prozã
diversã, dar a încercat sã punã
pe hârtie ºi propriile gânduri
ºi simþiri. Deºi nu are pretenþia
cã operele sale (câteva sute de
poezii) sunt adevãrate capodopere ale genului, pensionara din Racoviþa e mândrã
de ceea ce creeazã ºi de câte ori
are ocazia, dovedeºte celor din
jur cât de mare e pasiunea sa
pentru acest gen literar.
A scris poezii de dragoste,
poezii de dor dar ºi diverse
lucrãri dedicate sãrbãtorilor din
an, evenimentelor petrecute în
viaþa de zi cu zi, diverselor locuri
pe unde a trecut, întâmplãrilor de
care a avut parte sau oamenilor
pe care i-a cunoscut. Toate
aceste opere au un haz aparte,
exprimã, aºa cum s-a priceput
mai bine autoarea, trãiri ºi
sentimente, iar unele cuprind o
învãþãturã pentru cei ce le citesc
sau ascultã. Pe lângã faptul cã

Viaþa mea
În anul 1930 m-am nãscut,
Foarte repede-am crescut
M-am cãsãtorit ºi-am îmbãtrânit
Bãtrâneþea-i tare grea
Rãu mã mai descurc cu ea.
Când eram mai tinerea,
Doamne, bine mai era.
Nimic nu mã durea,
Dar acum e tare greu
Vai de sufleþelul meu.
Unde-i tinereþea mea?
Ce-am fãcut Doamne cu ea?
Tinereþe, zile vesele ºi dulci,
Viaþã mândrã, repede te duci,
Alergãm prin vãi ºi munþi
Azi mã vãd cu peri cãrunþi.
Când am plecat din satul meu
natal,
Dintre Olt ºi munte,
Mereu mã frãmânta,
Un dor nebun de curte.
La Victoria-m plecat,
Dupã bani de câºtigat
ªi cu gândul tot la bani,
Am stat 32 de ani.
Înapoi când am venit,
Pe pãrinþi nu i-am gãsit
Ei din lume au plecat,
ªi pe mine m-au lãsat.
Puþin timp a mai trãit
ªi soþul meu a murit.
Copiii-s la casa lor,
Vin la mine când li-i dor.
Eu mai am ºi trei nepoate,
Ele sunt la facultate,
ªi sunt în strãinãtate.
Am o sorã-i mai departe
Vine la mine când poate.
Dar eu am pe Dumnezeu
El e ajutorul meu.

Naºterea lui Iisus
Maria în casã sta,
Îngerul Gavril i se arãta,
ªi din gurã îi vorbea:
Cã un fiu ea va avea
ªi Iisus îl va chema.

Dar Iosif când a aflat,
Tare s-a mai supãrat
ªi un gând rãu el ºi-a pus,
Ca s-o lase pe ascuns.
ªi cum el se frãmânta,
Îngerul Gavril, i se arãta
ªi din gurã aºa-i vorbea:
- Sã n-o lase pe Maria,
Cã tot ce s-a conceput,
Este de la Duhul Sfânt.
Iosif pe Maria a luat,
ªi a locuit cu ea.
Maria un fiu avea,
ªi Iisus îl va chema
El va mântui lumea,
De pãcat o va scãpa.

Naºterea lui Ioan,
Botezãtorul
În cetatea Abia, doi oameni
vârstnici erau,
Zaharia ºi Elisabeta se
numeau
ªi copii ei nu aveau
Îngerul i-a –nºtiinþat cã vor
avea un bãiat.
Zaharia n-a crezut ºi pe loc a
rãmas mut.
Dar dupã ce s-a nãscut, toate
rudele au venit
ªi cu toþi se întrebau sã vadã
ce nume-i dau.
Ioan mare se fãcea ºi-n pustie
cã trãia
ªi pe Domnul lãuda. În Iordan
el a intrat,
Multã lume a botezat. Iisus la
Ioan venea
ªi Ioan îl boteza, ºi ceriul se
deschidea.
Dar Dumnezeu a vorbit:
„Acesta-i fiul meu iubit.”
Irod împãrat era, pe Ioan el îl
iubea.
Irod un frate avea, pe care
Filip îl chema,
Dar Irod pãcãtuia tocmai cu
cumnatã-sa.
Irodiana o chema ºi o fiicã ea
avea,
Care ºtia bine juca. Salomeea
o chema.
Ioan într-una îi vesti cã
Dumnezeu o va pedepsi.
Irodiana pe Ioan îl ura ºi
moartea i-o aºtepta.
Ziua lui Irod venea, cu mare
alai sãrbãtorea,
Dar Irod s-a îmbãtat ºi-n gura
mare a strigat,

Sã joace Salomeea cã orice el
îi va da,
Dacã fata a jucat, Irod pe datã
a întrebat,
Cã ce are acum de dat.
Salomia i-a rãspuns, capul lui
Ioan adus,
Aici, pe farfurie, sus.
Oºtenii în temniþã o intrat ºi
capul i l-au tãiat,
Salomeei i l-au dat.
Salomeea se grãbea ºi i l-a dat
lui maicã-sa...
- Evanghelia dupã Luca,
naºterea ºi moartea lui Ioan
Botezãtorul-

Confecþionarea
tablourilor din
paie
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scrie poezii, Maria Bucur ºtie
foarte bine sã ºi recite, propriile
opere putând fi prezentate celor
interesaþi “din minte”, oricând
este solicitatã. Reproducem mai
jos trei din poeziile consãtenei,
urmând sã v[ lãsãm pe
dumneavoastrã sã apreciaþi dacã
sunt sau nu valoroase.

În urmã cu foarte mulþi ani, pe
vremea când trãia ºi lucra încã
la Oraºul Victoria, Maria Bucur a
întâlnit un om ce ºtia sã
confecþioneze tablouri ºi diverse
obiecte din paie. L-a urmãrit cum
lucreazã ºi s-a îndrãgostit de
tablourile din paie. N-a durat mult
ºi a început sã lucreze singurã,
în timp din mânile sale ieºind o
grãmadã de tablouri, cu diverse
teme ºi de dimensiuni din cele mai
diferite.
“Dacã gãsiþi într-o casã din
Racoviþa un tablou de paie, e
foarte probabil ca el sã fie fãcut
de mine. Îmi place acest
meºteºug ºi îl fac cu mare plãcere
când am timp. E destul de greu,
confecþionarea unui tablou
necesitã multã muncã, rãbdare,
îndemânare, talent ºi ceva
cheltuieli, dar mã bucur de fiecare
datã de lucrãrile realizate. Fie cã
e vorba doar de rame pentru
diverse tablouri de familie, de
reproduceri ale unor tablouri
cunoscute sau monumente, sau
cã reprezintã imaginaþia mea,
tablourile sunt la fel de frumoase
ºi le iubesc la fel de mult pe
toate.”, ne-a mãrturisit Maria
Bucur.

pãrinþi sau vecinii mai în vârstã
cântecele populare locale
cântate cu diverse ocazii. O parte
dintre cele auzite au fost scrise
într-un caiet pe care îl pãstreazã
cu sfinþenie, lângã Biblie. “Caut o
fatã sau un bãiat ce iubeºte
muzica popularã, ce ºtie sã
cânte, pentru a-i da acest caiet
Culesul
spre studiu, pentru a putea sã-ºi
cântecelor din
aleagã de aici cântecele pe care
ar vrea sã le cânte. La cele mai
folclorul local
multe dintre cântecele culese mai
De când era micã, Maria ºtiu încã ºi melodia, ritmul sau
Bucur a ascultat de la bunici, mãcar linia melodicã. E pãcat sã

se risipeascã, aici e o parte a
folclorului local.”, ne-a declarat
Maria Bucur.
Am plecat de la Maria Bucur
cu sentimentul cã cele câteva
zeci de minute petrecute la dânsa
nu au fost de ajuns pentru a ne
fi împãrtãºite toate lucrurile pe
care ar fi vrut. Ca urmare, i-am
urat “SÃRBÃTORI FERICITE!” ºi
am promis cã vom reveni ºi cu
altã ocazie, pentru o continuare
a poveºtii frumoase despre
pasiunile sale.

NU LÃSAÞI INCENDIILE SÃ VÃ STRICE SÃRBÃTORILE!
Sãrbãtorile de iarnã sunt momentele magice care
ne încarcã sufletele cu bucurie ºi cu pace, aprinzând
lumina credinþei a milioane de oameni pânã la
incandescenþã spiritualã.
Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al
comunei Racoviþa îºi doreºte ca ºi anul acesta
sfintele sãrbãtori sã rãmânã amintiri frumoase, în care
colindele ºi clopoþeii colindãtorilor sã nu fie acoperite
de sirenele maºinilor de pompieri. Prin urmare,
dumneavoastrã, cetãþenii, trebuie sã respectaþi

urmãtoarele reguli de prevenire a incendiilor:
- Nu aprindeþi artificii sau lumânãri în bradul de
Crãciun sau în apropierea acestuia!
- Nu utilizaþi instalaþii/decoraþiuni electrice cu
defecþiuni sau improvizaþii!
- Nu solicitaþi excesiv instalaþia electricã prin
utilizarea simultanã a mai multor aparate electrice a
cãror putere însumatã poate depãºi puterea
instalaþiei electrice a locuinþei dumneavostrã!
- Nu amplasaþi bradul de Crãciun în apropierea

unor surse de cãldurã: sobe, calorifere sau alte
mijloace de încãlzire!
- Nu utilizaþi lumânãri sau alte surse de aprindere
cu flacãrã deschisã în apropierea materialelor de
încãlzire!
- Asiguraþi verificarea, curãþarea ºi repararea
coºurilor de fum de cãtre o persoanã specializatã!
- Nu folosiþi decât materialul combustibil pentru care
a fost destinatã soba ºi evitaþi
supraîncãrcarea acesteia! Nu folosiþi soba decât

cu uºa închisã! Nu lãsaþi focul aprins în sobã atunci
când pãrãsiþi locuinþa!
- Nu adormiþi niciodatã cu soba aprinsã!
- Nu lãsaþi copiii sã se joace cu petarde, artificii
sau alte tipuri de pocnitori artizanale!
- Nu folosiþi aparate de încãzire defecte ºi nu le
aºezaþi în apropierea materialelor combustibile!
- Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi cu soba aprinsã
ori cu aparatele de înãlzire în funcþiune!
ªef SVSU Racoviþa, Lucian Gerea
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Ne amintim cã vine iar Crãciunul. Ne
unduie din nou amintirile pe la geamuri,
ca ºi colindele care îngânã ºoptit Naºterea cu zvon de îngeri coborâþi la stânã
pentru a lãuda Pruncul Cel din iesle.
Ne amintim cã vine iar... Crãciunul.
Perioada Sãrbãtorilor de iarnã reuºeºte,
de fiecare datã, sã ne scoatã, fie ºi pentru
câteva clipe fugare, din mecanica preocupãrilor febrile de zi cu zi, preocupãri al
cãror scop nu este altul decât perpetuarea
propriilor noastre vieþi prin acumulare fãrã
noimã de foloase nenumãrate. N-ar fi
nimic rãu în asta, dacã fondul pe care se
petrece aceastã acumulare n-ar fi
neliniºtea.
Vine iar Crãciunul! Puzderie de luminiþe
scânteietoare lucesc peste tot, luminând
din afarã, din exterior, întunericul pe care
utilitatea lor îndoielnicã ni-l stecoarã în
suflete. Ce frig s-a fãcut de câþiva ani în
suflete! Dar, urarea bãtrâneascã de
Crãciun spune: La mulþi ani s-aveþi folos,
de Naºterea lui Hristos! Acum, da. Acum,
ºtim de unde vine Lumina. Acum, ºtim ce
fel de Luminã trebuie sã ne strãfulgere
întunericul din suflete.
Suflete-peºteri întunecate. Sufletegrajduri pentru foloase necuvântãtoare.
Suflete pustii. Dar, în pustiul acesta
întunecat, care s-a golit de tot ce era
uman Se naºte un Prunc. Pruncul! De
ce, prunc? Deoarece, doar pruncia ne
mai poate face sã tresãrim, fiind unul
dintre puþinele lucruri pe care le mai
acceptãm. Ce nu acceptã oamenii? Ce
nu le vine lor la socotealã? Bunãoarã,
oamenii nu acceptã faptul cã au suflet.

Însã, sufletul nostru este Hristos. Nu-L
acceptãm nici pe El ºi, de aceea, nu
acceptãm nici faptul cã avem un suflet.
Nu vrem.
Este o întreagã lume spiritualã pe care
n-o acceptãm, pe de o parte datoritã faptului cã nu ne aduce foloase, pe de altã
parte, datoritã foloaselor pe care ni se
pare cã ni le aduc lucrurile lumii
îngrãmãdite unele peste altele ºi
gestionate dupã propria noastrã voinþã
ºi, care, într-un final ne înrobesc.
Nu acceptãm lumea spiritualã nu pentru
cã n-ar fi frumoasã. Nu pentru cã n-ar fi
luminoasã. Aceasta n-o poate spune
nimeni. Ce, nu ne plac colindele? Ba da.
Ceea ce nu ne place este faptul cã lumea
spiritualã intrã în lumea noastrã, prin
deschizãtura peºterii Bethleemului,
aceastã ranã a lumii noastre în care omul
este prezent doar prin foloasele pe care
aceastã peºterã i le mijloceºte. Doar în
aceasta se face simþitã prezenþa umanã
în peºtera Bethleemului, în folosul pe care
l-a dat acestui spaþiu adãpost al
dobitoacelor necuvântãtoare.
Dar, de Crãciun, foloasele peºterii
dobitoacelor necuvântãtoare sunt, dintrodatã, uitate. Sunt întru totul lãsate
deoparte ºi, peºtera, mijloceºte lumii
folosul Naºterii lui Hristos. Raþionamentul
este simplu: omul, cãutând sã-ºi
revendice foloasele, va dobândi folos.
Folosul aduce pe pãmânt pace, în locul
neliniºtii pe care o aduc foloasele. ªi,
aceasta se vede foarte bine din
preocuparea pãstorilor pentru pacea din
jurul peºterii, precum ºi din dorinþa magilor

de a schimba foloasele lumii în daruri, pe
care le aduc Domnului ca sã capete în
schimb folos. Renunþã la foloasele pe care
le aduc lucrurile lumii ºi pãstreazã folosul
de a fi descoperit pacea Naºterii
Domnului.
Noi, oamenii, cãutãm foloasele lumii
pentru propriile noastre vieþi, însã, nu ne
folosim de tot ce avem. Nu ne folosim
sufletul. În toatã viaþa noastrã, noi nu mai
acceptãm cã existã ºi altceva decât
lumea. Cât suflet mai avem în noi? Cât
Dumnezeu mai folosim în viaþa noastrã?
Ne tot vãicãrim cã Domnul ne cere prea
mult, cã e prea mare povara unui post, a
unei rugãciuni, a unei griji în plus - aceea
faþã de suflet. Dar, tocmai aceasta nu ni
se cere.
Domnul ne slujeºte, Se face rob, iar,
astãzi se spune rãspicat acest lucru:
Sculaþi, sculaþi, boieri mari! Ne spune nouã
Domnul boieri? Da. Zice: Veniþi la Mine!
De ce? Cum Îºi permite! Ne tot frãmântãm
noi ºi nici nu ascultãm pânã la capãt
chemarea Lui, care spune: ºi Eu vã voi
odihni! El ne cheamã pentru noi, nu
pentru El. El vine pentru noi, Se face
Robul nostru pentru a putea sã avem
folos de sufletul nostru.
În toatã ameþeala ºi buimãceala lumii
noastre - atât de mult ne place s-o numim
aºa, încât am ajuns sã folosim formula
"lumea noastrã" fãrã niciun sentiment,
uzual, banal, de parcã n-ar fi o lume, ci,
un lucru fad, insignifiant - în care toþi vor
sã se foloseascã de ceilalþi, sã-i
pãcãleascã, sã-i manipuleze, vine Hristos
ºi spune: Folosiþi-vã de Mine! Mutaþi

munþii, umpleþi vãile, schimbaþi lumea!
Primiþi folos din Naºterea Mea!
ªi, toþi stau nãuciþi ºi ridicã din umeri;
îngerii cântã, steaua strãluceºte sus ºi,
nimeni nu ºtie ce sã facã. ªi, atunci, mãnâncã toþi, ºi beau ºi se veselesc. A venit
Crãciunul! Ce va fi însemnând aceasta,
chiar cã nu mai ºtie nimeni ºi nici nu mai

conteazã pentru nimeni. Totuºi, ce conteazã? Sã avem folos din toate ale noastre,
însã, sã nu uitãm nici o clipã cã, folosul cel
adevãrat este doar acela care intrã în vieþile
noastre prin Naºterea Hristosului nostru
Cel veºnic iubitor, milostiv ºi Mântuitor.
Pr
asile GAFT
ON,
Pr.. V
Vasile
GAFTON,
Protopopul A vrigului
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Jurnalul de Racoviþa vã ureazã LA MULÞI ANI!
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Omul de azi se zbate între foloasele lumii
`i " folosul" Crãciunului

