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Astfel, duminicã, 20 august, Ansamblul Folcloric „Doruleþ” din Racoviþa, a fost prezent la „ Zilele comunei ªoimuº” (judeþul Hunedoara), unde a reprezentat cu cinste judeþul
Sibiu. Duminicã, 27 august, dupã ora 18, ansamblul din Racoviþa ºi Ansamblul Folcloric „Valea Moaºei” (Sebeºu de Sus) vor fi prezente pe scena amplasatã în Târgul Mixt din
Tãlmaciu, pentru a susþine recitaluri extraordinare în cadrul sãrbãtorii „Zilele Tãlmaciului”. Felicitãri ºi succes celor douã grupãri artistice.

La Sebeºu de Sus, se înlocuieºte
reþeaua de alimentare cu gaz
Viceprimarul comunei Racoviþa, Ioan Stoia, ne-a informat cã, în cursul
acestei luni, compania de distribuþie a gazelor naturale va începe lucrarea
de înlocuire a reþelei de alimentare cu gaz metan în satul Sebeºu de
Sus. “Lucrarea este necesarã deoarece vechea reþea, realizatã cu þevi
de oþel, a ajuns la termenul limitã de garanþie. Noile conducte de gaz ce
vor fi introduse în Sebeºu de Sus sunt realizate pe bazã de material
plastic, cu inserþie de oþel, perioada de garanþie a acestora fiind mult mai
lungã. Primãria comunei Racoviþa îºi cere scuze tuturor locuitorilor satului
Sebeºu de Sus pentru disconfortul (gãlãgie, praf, obstrucþionarea
circulaþiei, noroi etc) creat de execuþia acestei lucrãri ºi apeleazã la
înþelegerea acestora pentru derularea în bune condiþii a acestei lucrãri
deosebit de importante”, ne-a spus viceprimarul Ioan Stoia.

INFORMARE
DE INTERES
PUBLIC
Prin prisma confirmãrii pe teritoriul României a doua focare de
pestã porcinã africanã, vã facem
cunoscut urmãtoarele:
- pesta porcinã africanã este o
boalã cauzatã de un virus foarte
rezistent în mediu ºi alimente,
afectând toþi porcii domestici ºi
sãlbatici. Boala nu se transmite de
la animal la om, deci nu afecteazã
viaþa omului.
- procentul de îmbolnãvire ºi
mortalitate este foarte ridicat, cu
mari pierderi economice datorate
costurilor de eradicare a bolii ºi a
restricþiilor impuse comerþului cu
porci vii ºi produse sau subproduse provenite de la porci.
Semnele de boalã se manifestã
prin:
- temperaturã foarte ridicatã (40,5
- 42 grade C) ºi stare febrilã;
- roseaþã sau învineþirea pielii, a
marginilor urechilor, a vârfului picioa-

relor, a abdomenului ºi pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie
ºi impleticire în mers, care pot
apãrea cu 24 - 48 ore înaintea
morþii;
- vomitãri, diaree (uneori cu
sânge) ºi urdori la ochi;
- mortalitate ridicatã, aproape de
100%, intervenitã într-un timp
extrem de scurt.
În scopul protejãrii populaþiei de
porcine de pe raza comunei Racoviþa, se interzice, conform adresei
din partea Direcþiei Sanitar Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu, cu nr. 20235/08.08.2017,
comercializarea porcilor proveniþi

din exploataþiile non-profesionale.
Rugãm cetãþenii sã dea dovadã
de vigilenþã ºi sã informeze medicul
veterinar cu privire la orice
suspiciune de boalã apãrutã la
porcii deþinuþi în gospodãrie.
De asemenea, proprietarii de
porci sunt rugaþi sã colaboreze cu
autoritãþiile locale ºi Serviciul
Veterinar, în acþiunile de identificare
a tuturor animalelor din specia
suine prezente pe raza UAT
Racoviþa. În condiþiile respectãrii
regulamentelor sanitar – veterinare,
statul român despãgubeºte pierderile cauzate de pesta porcinã
africanã.

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.
AT E N Þ I E !
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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Programul ansamblurilor
„Doruleþ” ºi „Valea Moaºei”

Cele douã ansambluri folclorice
din comuna Racoviþa continuã ºi
în aceastã perioadã sã facã
cunoscut folclorul tradiþional,
autentic, din aceastã parte a þãrii
în diverse alte localitãþi, prin
participarea la cunoscute
manifestãri cultural – artistice.
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Încheiat astãzi, 4 iulie 2017, în
cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 142/04.07.2017.
ªedinþa începe cu 9 consilieri
din cei 11 în funcþie. Lipsesc
motivat domnii consilieri Popa Sorin
Ioan ºi Trifu Claudiu. La ºedinþã
participã dl. primar ºi secretarul
comunei.
Dl. consiler Ivan Simion,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate – 9
voturi pentru.
Se alocã 10 minute pentru
studierea materialelor.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Dacã ne
poate explica cineva despre ce
este vorba”.
Dl. primar explicã oportunitatea
ºi necesitatea adoptãrii proiectelor
de hotãrâre.
1. Proiect de hotãrâre privind
implementarea proiectului “Amenajare Teren Sport Multifuncþional,
Comuna Racoviþa, judeþul Sibiu”
Dl. Ivan Simion – “Acest proiect
de hotãrâre, împreunã cu al doilea
proiect, pot fi discutate împreunã,
fiind legate de acelaºi proiect pe
fonduri europene”.
Consilierii nu au nimic de discutat
pe marginea celor douã proiecte.
Dl. Belciu Alin – “Este în regulã,
am primit devizul pentru lucrãrii ºi
e în regulã sã ºtim cum se
cheltuiesc banii”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi – pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
actualizarea inventarului bunurilor
care alcãtuiesc domeniul public al
comunei Racoviþa
Dl. primar – “Terenul aparþine
comunei Racoviþa, dar nu a fost
trecut în inventarul public al
comunei, de aceea este nevoie de
actualizare”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi – pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea unui sprijin financiar de
susþinere a activitãþilor culturale ce
vor avea loc cu prilejul aniversãrii
a 28 de ani a parteneriatului
Racoviþa – Carquefou
Dl. Ivan Simion – “Am discutat
despre aceastã susþinere în
ºedinþa anterioarã. Am fost
informaþi de vizita delegaþiei de la
Carquefou. Pentru a susþine
aceastã asociaþie este nevoie de
rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli, ceeea ce implicã ºi
discutarea celui de al 4-lea proiect
al ordinei de zi ºi anume: Proiect
de hotãrâre privind aprobarea
rectificãrii bugetului propriu de
venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa”.
Dl. Primar – “Am identificat
sumele necesare ºi este necesar
sã ne încadrãm în timp util sã alocãm
banii asociaþiei”.

RAPORT
Subsemnata Sîrbu Maria,
secretar al comunei Racoviþa,
Având în vedere cã procesul
verbal al ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local din data de 4 iulie
2017 a fost redactat greºit, ºi
anume:

Dl. Ivan Simion – “În proiectul de
rectificare se specificã de unde
s-au luat banii necesari ºi în ce
capitol bugetar au fost mutaþi,
capitol din care se vor reloca în
contul Asociaþiei”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Este
necesar sã facem acest lucru,
pentru tot ceea ce a fãcut aceastã
localitate din Franþa pentru comuna
noastrã. Sã fim prezenþi toþi
consilierii”.
Dl. Belciu Alin – “Am sã mã abþin
de la aprobarea acestiu proiect,
deoarece baza legalã nu este
sigurã. Aceastã Asociaþie este la
fel ca celelalte”.
Dl. Telebuº Marius – “Vreau sã
explic d-lui Belciu cã nu am nimic
cu Ansamblul “Valea Moaºei”.
Asociaþia “Racoviþa – Carquefou”
are un întreg palmares în spate, a
ajutat foarte mult comuna Racoviþa.
Ansamblul “Valea Moaºei” a cerut
plata intructorului, iar Ansamblul
“Dorule?” a cerut pentru
deplasarea la festivaluri”.
D-na Limbãºan Camelia –
“Primãria are calitatea de mebru în
aceastã asociaþie. Este un
parteneriat încheiat între cele douã
localitãþi. Acest lucru este prevãzut
ºi în Statutul Asociaþiei. Membrii de
drept sunt primarul, viceprimarul ºi
doi consilieri”.
Dl. Ivan Simion – “Aceastã
asociaþie nu este un aprivatã ci o
asociaþie între douã entitãþi, care
desfãºoarã activitãþi pentru
comunitate”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Asociaþia
s-a format în urma înfrãþirii a douã
comune ºi se colaboreazã pe mai
multe domenii”.
Dl. Belciu Alin – “Nu am încredere
în baza legalã care este expusã în
preambul”.
Dl. Ivan Simion – “Nu putem
contesta baza legalã, avem
persoanã care face aceste
referinþe la legalitatea ºi care
semneazã pentru legalitate. Noi ,
în calitate de consilieri, ne
exprimãm opinia”. Se supune la vot
proiectul de hotãrâre . Se voteazã
astfel: 7 voturi – pentru ºi 2 abþineri
(dl. Drãgoiu Cornel ºi d-na, Bucur
Simona – membrii ai asociaþiei).
5. Proiect de hotãrâre privind
transmiterea în folosinþã gratuitã a
unui spaþiu din cadrul unitãþii
ºcolare ºcoala Primarã din
localitatea Sebeºu de Sus, comuna
Racoviþa, jud. Sibiu, pentru
Asociaþia “Centru de Performanþã
Racoviþa – Sibiu”
D-na. Mocanu Dorina, profesor
de matematicã al ºcolii Gimnaziale
Racoviþa – “În ultimii doi ani, am
participat la mai multe concursuri
pe zone regionale, pe naþional, am
fost la Tg. Mureº, la Cluj ºi la
Maramureº. În fiecare an am
condus lotul judeþului, în calitate de
profesor. În urma acestor
concursuri, am obþinut mai multe
menþiuni ºi am constatat faptul cã,
elevii care au obþinut premii au fost
rezultatul unor centre de

performanþã care s-au ocupat de
pregãtirea lor. Doresc sã înfiinþãm
ºi noi la nivelul comunei Racoviþa
un astfel de centru. Am fãcut
echipã cu colegii mei, sã ne întâlnim
în fiecare sâmbãtã, cu toþi copii care
au participat ºi doresc sã participe
la concursuri pe matematicã. Am
gãsit o oportunitate de susþinere a
acestui Centru, prin fonduri
europene, dar avem nevoie sã
înfiinþãm unui ONG, o asociaþie, la
care este necesar un sediu social.
Acest sediu poate fi la ºcoala de
la Sebeºu de Sus, acolo este
spaþiu disponibil ºi pentru
efectuarea pregãtirilor”.
Dl. primar – “Cu ce se vor
deplasa copiii la Centru?”
D-na. Mocanu – “Cu microbuzele
ºcolare ale fiecãrei comunei care
doreºte sã participe”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Este un
lucru bun pentru copii noºtri”.
Dl.Telebuº Marius – “Este un
lucru benefic pentru copii ºi un pas
înainte pentru educaþia copiilor.
Dl. Belciu Alin – “Se va da o
folosinþã acelui spaþiu”.
Dl. Ivan Simion – “Se pot prinde
dotãri pentru acel spaþiu prin
fonduri europene?”
D-na. Limbãºan Camelia – “Da,
se poate dota spaþiul. În luna august
se deschide sesiunea pentru
depunerea proiectelor. În funcþie
de procentul pentru dotãri, se vor
identifica nevoile.
Dl. Ivan Simion – “Existã
asociaþia care sã se ocupe de
acest Centru?”
D-na. Mocanu Dorina – “Am
depus actele la judecãtorie pentru
înfiinþarea asociaþiei. Mai este
nevoie de încheierea unui contract
de comodat pentru a stabili sediul
social”.
Dl. Viceprimar – “Pot participa ºi
copii de la ºcolile urbane, copii care
locuiesc în comunã dar frecventeazã cursuri în Sibiu?”
D-na. Mocanu Dorina – “Da, pot
veni la pregãtire dar nu pot participa
la concursuri. Pot reprezenta
ºcoala la care sunt înscriºi”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi pentru – în unanimitate.
Dl. Ivan Simion – “Vreau sã fac
o referire. În baza art. 46 din
Regulamentul de Funcþionare al
Consiliului Local al comunei
Racoviþa ,,Este interzisã proferarea de insulte sau calomnii de
cãtre consilierii prezenti la ºedinþã,
precum ºi dialogul dintre vorbitori
ºi persoanele aflate în sala”.
Datoritã a ceea ce s-a întâmplat în
ºedinþa trecutã, fac apel la
integritate. Sã nu se mai adreseze
jigniri sau insulte. ºedinþele se pot
desfãºura ºi în liniºte”.
Nemaifiind nimic de discutat,
încheiem lucrãrile ºedinþei de
astãzi, drept pentru care semnãm
alãturi.
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER IVAN SIMION
SECRETAR, SÎRBU MARIA

- În primul paragraf al procesului
verbal, la notarea consilierilor
prezenþi la ºedinþã, din eroare, s-a
trecut absent motivat, dl. Marcu
Vasile în locul d-lui. Popa Sorin Ioan;
- În urma supunerii la vot a
procesului verbal în cadrul ºedinþei
ordinare a Consiliului Local din data
de 19 iulie 2017, s-a constatat
aceastã eroare ºi doresc
corectarea ei.

Confim faptul cã a fost o eroare
de redactare, deaorece pe convocator ºi pe evidenþa prezenþei ale
dosarului de ºedinþã dl. Marcu
Vasile a semnat pentru prezenþã.
Acest raport va fi comunicat
Consiliului Local, d-lui. primar ºi va
fi ataºat la ambele dosare de
ºedinþã, împreunã cu pagina
redactatã greºit, pentru modificare.
SECRETAR SÎRBU MARIA
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Procesul Verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 4 iulie 2017
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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):
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;

INFORMARE DE PRESÃ
privind lansarea celei de a
doua sesiuni de depunere a
cererilor de sprijin aferente
schemei de ajutor de stat
“Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe împãdurite”
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã potenþialii beneficiari
cã în perioada imediat urmãtoare se va lansa sesiunea 2/
2017 de depunere a cererilor
de sprijin aferente schemei de
ajutor de stat „Sprijin pentru
prima împãdurire ºi crearea
de suprafeþe împãdurite”

aferentã Mãsurii 8 „Investiþii în
dezvoltarea zonelor împãdurite
ºi îmbunãtãþirea viabilitãþii
pãdurilor”, Submãsura 8.1
„Împãduriri ºi crearea de
suprafeþe împãdurite” din
cadrul PNDR 2014 – 2020.
Alocarea financiarã pentru
sesiunea 2/2017 privind Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea
de suprafeþe împãdurite” este
de 50.000.000 euro.
Valoarea maximã a sprijinului public pentru un proiect
acordat în baza schemei de
ajutor de stat, care înglobeazã

- documentul cu care se
face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei, achitatã 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, achitatã 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.

toate costurile standard aferente Primei 1 ºi Primei 2, dupã
caz, plãtite pe durata de aplicare
a contractului de finanþare, este
de 7.000.000 euro.
Perioada de primire a
cererilor de sprijin: 21 august
– 06 octombrie 2017.
Înainte de depunerea cererii
de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie sã parcurgã etapele de identificare a suprafeþelor care urmeazã a fi împãdurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de
împãdurire ºi de obþinere a
avizului pentru proiectul tehnic
de la Garda Forestierã.
Precizãm cã, dupã publicarea pe site-ul APIA a Ghidului solicitantului aprobat prin
Ordinul Ministrului Agriculturii

ºi Dezvoltãrii Rurale, potenþialii
beneficiari pot solicita Centrelor Judeþene APIA eliberarea
Notei de constatare ºi iden-

tificare a suprafeþelor de teren
destinat împãduririi în sistemul IACS – LPIS gestionat de
APIA care stã la baza întocmirii

proiectului
tehnic
de
împãdurire.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
7,30 - 16
MARÞI
7,30 - 16
MIERCURI 8,30 - 18,30
JOI
7,30 - 16
VINERI
7,30 – 12
SPCLEP Tãlmaciu compartiment evidenþa
persoanelorConsilier,
Elena- Delia Stancu

I. Prevenirea incendiilor temperaturilor atmosferice cole folosite la recoltarea cele
În perioadele caniculare sau
secetoase, consiliile judeþene
sau locale din zonele cu risc
crescut de incendiu ºi, dupã
caz, administratorii operatorilor
economici/conducãtorii instituþiilor din zonele menþionate
trebuie sã elaboreze programe
speciale de mãsuri pentru
prevenirea incendiilor specifice
care sã cuprindã:
- Identificarea ºi nominalizarea sectoarelor de activitate
în care creºte riscul de incendiu în condiþiile caracteristice

ridicate ºi a lipsei de precipitaþii, urmând a se stabili
mãsurile de protecþie specific;
- Asigurarea ºi verificarea
zilnicã a instalaþiilor de
stingere ºi a rezervelor de
substanþe stingãtoare;
- Asigurarea protejãrii faþã
de efectul direct al razelor
solare a recipientelor, rezervoarelor ºi a altor tipuri de
ambalaje care conþin vapori
inflamabili sau gaze lichefiate
sub presiune, prin depozitare
la umbrã;
- Verificarea utilajelor agri-

cerealelor pãioase, astfel încât
sã nu constituie surse de
aprindere, ºi dotarea acestora
cu mijloace de primã
intervenþie;
- Restricþionarea efectuãrii,
în anumite intervale din timpul
zilei, a unor lucrãri care creeazã condiþii favorizante pentru
producerea de incendii prin
degajãri de substanþe volatile
sau supraîncãlziri excessive;
- Intensificarea activitãþilor cu
scop preventiv în zonele cu
culturi agricole ºi în locuri cu
vegetaþie forestierã, mai ales

frecventate pentru
agrement.
- Este interzisã utilizarea
focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu, în zonele
afectate de uscãciune avansatã, precum ºi pe timp de vânt;
locurile cu pericol de incendiu,
în care se aplicã aceastã
interdicþie, se stabilesc ºi se
marcheazã de persoanele în
drept;
- Prepararea hranei prin
utilizarea focului deschis în
incintele unitãþilor, în zonele de
agrement ºi în gospodãriile
populaþiei, se face numai în
locuri special amenajate, în
condiþii ºi la distanþe care sã
nu permitã propagarea focului
la construcþii, depozite, culturi
agricole, pãduri, plantaþii sau
la alte vecinãtãþi;
- Utilizarea focului deschis
nu se admite la distanþe mai
mici de 40 m faþã de locurile
cu pericol de explozie: gaze ºi
lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faþã de materiale
sau substanþe combustibile:
lemn, hârtie, textile, carton
asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a
fi supravegheat ºi asigurat prin
mãsuri corespunzãtoare;
- Prevenirea jocului copiilor
cu focul în condiþii ºi în locuri
în care se pot produce incendii,
aceasta constituind o obligaþie
a persoanelor care rãspund,
potrivit legii, de creºterea,
educarea ºi îngrijirea copiilor.

II. Perioada canicularã
poate fi însoþitã de o
creºtere a numãrului
incendiilor de
vegetaþie ºi în special a
celor de miriºti.
În condiþiile în care se obþin
aprobãrile cerute de legislaþia
în vigoare, arderea miriºtii se
face cu respectarea urmãtoarelor mãsuri:
- condiþii meteorologice fãrã vânt;
- parcelarea miriºtii în suprafeþe de maximum 10 ha,

prin fâºii arate;
- izolarea zonei de ardere
faþã de cãi de comunicaþie,
construcþii, culturi agricole vecine, instalaþii, fond forestier,
prin executarea de fâºii arate;
- desfãºurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea, pânã la finalizarea arderii a personalului de
supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii;
- asigurarea, pentru suprafeþe de ardere mai mici de 5
ha a substanþelor ºi mijloacelor de stingere necesare;
- asigurarea, în cazul suprafeþelor de ardere mai mari de
5 ha, a unui plug, a unei
cisterne cu apã, a mijloacelor
de tractare ºi a personalului
de deservire.

deshidrateazã ºi vã transformã într-o potenþialã victimã
a caniculei;
- Menþineþi legãtura cu persoanele în vârstã (rude, vecini,
persoane cu dizabilitãþi),
interesându-vã de starea de
sãnãtate a acestora ºi oferiþile asistenþã ori de câte ori au
nevoie;
- Nu lãsaþi copiii/animalele
de companie singuri/singure
în autoturisme;
- Cereþi sfatul medicului de
familie la cel mai mic semn
de suferinþã, manifestat de
dumneavoastrã sau copilul
dumneavoastrã;
- Creaþi un ambient care sã
nu suprasolicite capacitatea
de adaptare a organismului;
- Persoanele care suferã de
diferite afecþiunii îºi vor continua
III. Recomandãri privind tratamentul, conform indicaþiilor
medicului. Este foarte util ca în
protecþia populaþiei pe
perioada canicularã sã se contimpul caniculei:
sulte medicul curant, în vederea adaptãrii schemei tera- Deplasãrile sunt recoman- peutice la condiþiile existente;
date în primele ore ale dimi- Pentru ameliorarea conneþii sau seara, pe cât posibil diþiilor la locul de muncã, se
prin zone umbrite, alternând va reduce intensitatea ºi
deplasarea cu repausul, în ritmului activitãþilor fizice, se va
spaþii dotate cu aer condiþionat alterna efortul dinamic cu cel
(magazine, spatii publice);
static ºi alternarea perioadelor
- Evitaþi aglomeraþiile, de lucru cu perioadele de
expunerea la soare, efortul fizic repaus, în locuri umbrite ori
intens între orele 11 - 18;
ventilate corespunzãtor.
- Purtaþi haine lejere, subþiri,
www.prefecturasibiu.ro
deschise la culoare, pãlãrii ºi
ochelari de soare;
- Beþi 1,5-2 litri de lichide pe
zi, nu prea reci, apã, sucuri
naturale din fructe ºi ceaiuri
cãlduþe (soc, muºeþel, urzici);
- Mâncaþi fructe ºi legume
(pepene, prune, roºii) sau iaurt
(echivalentul unui pahar cu
apã); mâncaþi echilibrat ºi
variat insistând pe produsele
Primãria
cu valoare caloricã micã;
Comunei Racoviþa ºi
- Evitaþi bãuturile ce conþin
cofeinã (cafea, ceai, cola) sau Consiliul Local Racoviþa
zahãr (sucurile carbogazoase)
în cantitate mare;
Editor: Dan FRÂNCU
- Evitaþi alimentele cu un
Tiparul: TIPOTRIB
conþinut sporit de grãsimi, în
special de origine animalã;
E-mail:
- Nu consumaþi alcool
jurnalulderacovita
gmail.com
jurnalulderacovita@gmail.com
(inclusiv
bere)
–
vã

Fondator:
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În data de 5 august, pe terenul situat în imediata apropiere
a intersecþiei DJ 105 G cu DC
58 (pe partea dreaptã a drumului de acces spre Sebeºu
de Sus), s-a desfãºurat
tradiþionalul Târg Mixt. Cu acest
prilej, a fost inauguratã noua

locaþie de desfãºurare a
acestui gen de evenimente din
comuna Racoviþa. În ultimele
luni, Primãria comunei
Racoviþa a depus eforturi
pentru ca noua zonã de
organizare ºi desfãºurare a
Târgului Mixt sã primeascã

toate autorizaþiile ºi aprobãrile
de funcþionare necesare.
Târgul din data de 5 august
este unul dintre târgurile
tradiþionale organizate anual
la Racoviþa, cealaltã acþiune
similarã fiind organizatã în
data de 12 martie.

Program prelungit la Paºapoarte
Ghiºeele Serviciului Paºapoarte Sibiu vor fi deschise câte zece ore ºi
jumãtate pe zi, iar vineri 8 ore ºi 30 de minute.
În perioada 21 – 25 august
2017, programul va fi
urmãtorul:
Luni - Joi: 8,00 – 18,30
Vineri: 8,00 – 16,30.
Mãsura extinderii programului de lucru a fost luatã de
prefectul judeþului Sibiu,
Lucian Radu, pentru a fluidiza
activitatea ºi a veni în sprijinul
cetãþenilor, care se adreseazã Serviciului Paºapoarte
în numãr foarte mare în
aceastã perioadã.
În fiecare joi, doi angajaþi
ai Serviciului Public Comunitar pentru Evidenþa ºi
Eliberarea Paºapoartelor
Simple, din cadrul Instituþiei
Prefectului – Judeþul Sibiu, se
deplaseazã la Mediaº, pentru
preluare de cereri ºi eliberarea paºapoartelor.
Biroul de presã
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S-a inaugurat noua
locaþie pentru târguri

