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Paºti Fericite!
- Fie ca lumina Învierii Mântuitorului sã
vã inunde casa ºi sã vã aducã numai
armonie, fericire ºi multã iubire. Paºte
Fericit! Hristos a Înviat!
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

- Sã vã bucure Dumnezeu, sã vã dea
sãnãtate, sã aveþi putere, iar bucuriile sã
þinã la distanþã toate necazurile! Paºte
Fericit!
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Claudiu Trifu

Bilanþ la final de mandat
Se împlinesc patru ani de când am devenit, datoritã încrederii pe care mi-aþi arãtat-o la Alegerile
Locale din luna iunie a anului 2012, primarul comunei Racoviþa.
Acum, prin intermediul publicaþiei Jurnalul de Racoviþa, vã propun un mini - raport de activitate al
acestor ultimi patru ani, perioadã în care am fost primarul dumneavoastrã. N-am sã menþionez chiar
toate lucrurile frumoase fãcute pentru dumneavoastrã ºi împreunã cu dumneavoastrã, oamenii din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, dar o sã încerc sã trec în revistã realizãrile care au marcat frumos viaþa
comunitãþii în aceºti ani.
martie, Muzeul comunei Racoviþa, situat la etajul Cãminului Cultural, este, din nou,
redeschis vizitatorilor, celor ce
doresc sã afle informaþii
despre trecutul comunei, dar
mai ales despre tradiþiile ºi
obiceiurile de aici. Redeschiderea muzeului din Racoviþa a fost necesarã dupã
aproape un an în care obiectivul s-a aflat în reorganizare ºi
refacere a colecþiei, urmare a
celor douã incendii ce l-au
afectat în cursul verii anului
2012. Evenimentul a fost
marcat de prezentarea unei
ºezãtori tradiþionale, realizate
de un grup de femei din
comunã, prilej pentru cei
prezenþi de a asculta câteva
din cântecele, strigãturile,
glumele ºi poveºtile pline de

nale etc. (foto5)
Aprilie 2013

S-a reabilitat strada
Cornel Lupea

foto 1
foto 2

În aprilie 2013, erau în plinã
desfãºurare lucrãrile de reabilitare a strãzii Cornel Lupea
(porþiunea cuprinsã între podul
lui Mohanu ºi centrul comunei)
din Racoviþa. Dupã schimbarea reþelei de alimentare cu
apã potabilã ºi introducerea
reþelei de canalizare a apelor
menajere, aici au fost efectuate lucrãri la fundaþia strãzii,
s-au realizat trotuare, rigole
pentru scurgerea apelor pluviale ºi s-a turnat asfalt. Lucrarea a fost finalizatã în cursul
lunii septembrie. (foto3).
foto 16

Drum trecut în
administrarea Consiliului
Martie 2013
Judeþean Sibiu
S-a redeschis muzeul
comunei

În urma unei iniþiative
personale, Consiliul Local

Începând de sâmbãtã, 9

umor ºi tâlc ale locului. Câteva
zeci de minute, oaspeþii s-au
simþit în mijlocul unei
gospodãrii autentice, au fost
parte a acestei inedite ºezãtori, au putut afla câte ceva din
ceea ce înseamnã obiceiurile
ºi tradiþiile comunei.
Muzeul comunei Racoviþa
se prezintã vizitatorilor sub
forma unei camere þãrãneºti,
împodobitã cu obiecte tradiþionale. Cei interesaþi pot
vedea aici diverse obiecte ce
fãceau parte din zestrea
fiecãrei fete de mãritat, obiecte vechi de mobilier, costume
tradiþionale, blide sau vase
vechi, obiecte folosite pentru
diverse meºteºuguri tradiþio-

Un pod aproape nou
peste Valea Lupului
În cursul lunii aprilie 2013,
au fost finalizate lucrãrile de
reparaþii la podul peste
pârâul Valea Lupului din
centrul comunei Racoviþa
(zona Cãminului Cultural).
Pe grinzile existente, a fost
turnat un strat nou de beton
ºi au fost montate balustrade,
astfel cã podul a devenit mult
mai rezistent, circulaþia în zonã
putând a se desfãºura în
condiþii de siguranþã. Lucrãrile
de reparaþii ale podului au fost
finanþate din bugetul local al
comunei. (foto4)
continuare în pag.2

foto 3

foto 4

rosu galben albastru negru

Racoviþa a adoptat Hotãrârea
nr. 10/2013 privind aprobarea
trecerii unui drum comunal aflat
în domeniul public al comunei
Racoviþa, din administrarea
Duminicã, 21 octombrie Consiliului Local al comunei
2012, pe teritoriul comunei Racoviþa în administrarea
Racoviþa (la intrarea în Consiliului Judeþean Sibiu.
localitate dintre Mîrºa, pe parAstfel, drumulcomunal DC
tea dreaptã a DJ 105 G- zona 58, aflat în domeniul public al
"Dealul Cucului"), s-a desfã- comuneiRacoviþa, a fost trecut
ºurat cea de-a V-a ediþie a din administrarea Consiliului
Festivalului "Produse ºi Local al comunei Racoviþa în
Tradiþii în Þara Oltului". Cum administrarea Consiliului Juera de aºteptat, având în deþean Sibiu, pe perioada exevedere succesul înregistrat la cutãrii lucrãrilor de întreþinere ºi
ediþiile anterioare, acþiunea reparaþii, având datele de
s-a bucurat de o mare prizã identificare începând din DJ
la public, câteva mii de
105 G pânã în limita intravilaoameni preferând sã-ºi
nului localitãþii Sebeºu de Sus
petreacã o parte a zilei libere
(conform cadastru De 1378).
aici, în compania produDupã finalizarea lucrãrilor,
cãtorilor tradiþionali, a produdrumul comunal DC 58 a fost
selor acestora sau a
meºteºugarilor din Þara retransmis din administrarea
Oltului. Comuna Racoviþa a Consiliului Judeþean Sibiu, în
câºtigat Marele Premiu al administrarea Consiliului
Local al comunei Racoviþa. Lufestivalului.(foto1, foto2)
crãrile de reparaþii au fost
finalizate în cursul lunii august
Ianuarie 2013
2013. (foto 16).
Octombrie 2012

Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului
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Bilanþ la final de mandat
mare parte private (din sponsorizãri ºi donaþii).
Clãdirea va fi compusã dintro salã mare, un antreu ºi douã
grupuri sanitare (unul pentru
bãrbaþi ºi unul pentru femei).

Racoviþa, printre gazdele
"Zilelor Culturale ale
Judeþului Sibiu"
În zilele de 18 ºi 19 mai, în
mai multe localitãþi ale Þãrii
Oltului (teritoriul din partea de
sud a judeþului, de la Arpaºu
de Jos, pânã la Boiþa) s-a
desfãºurat cea de-a doua
etapã a "Zilelor Culturale ale
Judeþului Sibiu" (ediþia de primãvarã). Cu acest prilej, la
Cãminul Cultural din Racoviþa
s-a desfãºurat spectacolul "La
Hora Satului", ce i-a adus alãturi
pe cei de la Ansamblul Folcloric
Profesionist "Cindrelul- Junii
Sibiului", Ansamblul Folcloric
"Doruleþ", al copiilor din
Racoviþa ºi Ansamblul Folcloric
"Ardealul" Sibiu. A fost un
eveniment folcloric de excepþie,
de care racoviþenii trebuie sã
fie mândri, ce a durat aproximativ patru ore ºi care a reuºit
sã umple la capacitate maximã
sala de evenimente a
Cãminului Cultural.
ªi-au adus contribuþia la
buna desfãºurare a acestui
eveniment
Primãria
ºi
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, precum ºi ªcoala
Gimnazialã Racoviþa.

Acoperiº nou la
clãdirea dispensarului
La sfârºitul lunii mai s-au
încheiat lucrãrile de refacere a
acoperiºului imobilului ce adãposteºte Dispensarul Uman
din comuna Racoviþa. La realizarea acestei importante lucrãri
ºi-a adus contribuþia Asociaþia
"Racoviþa- Carquefou" (contravaloarea þiglei ºi materialelor
folosite, 3.000 de euro, a fost
primitã donaþie din partea
Comitetului de Înfrãþire din
Carquefou), costurile manoperei (aproximativ 20.000 de
lei) fiind asigurate din bugetul
local al comunei. (foto6)

Maºina de pompieri
donatã de francezii din
Carquefou a intrat în
exploatare
Începând cu luna mai a
anului 2013, Serviciul Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã al
comunei Racoviþa deþine un
autovehicul pentru intervenþii în
caz de incendii. Maºina de
pompieri a fost donatã de
serviciul public special din
Carquefou (Franþa), oraº înfrãþit
cu comuna Racoviþa, ca urmare a demersurilor laborioase
fãcute de Asociaþia "RacoviþaCarquefou", Primãria comunei
Racoviþa, cu sprijinul Comitetului de Înfrãþire "CarquefouRacoviþa".La sfârºitul lunii
aprilie, am efectuat o deplasare
la Carquefou pentru a intra în
posesia actelor ºi cheilor
maºinii ºi pentru a perfecta,
împreunã cu partenerii francezi,
toate documentele necesare
ce þin de aceastã operaþiune.
Camionul de pompieri este
marca Renault, deþine o
pompã ce poate evacua 2.100
litri de apã/minut (la o presiune
de15 bari). (foto7)

Decembrie 2013

Lucrãrile de pe strada
Gãrii- recepþionate

foto 5
foto 6

(pentru diminuarea igrasiei) ºi
au fost executate lucrãri de
reparaþii la acoperiº.
Octombrie 2013

Noua remizã de
pompieri din Racoviþa

Iunie 2013

SC Apã- Canal SA Sibiu
are un punct de lucru în
comunã
Pentru a veni în sprijinul cetãþenilor comunei racordaþi la
reþelele de alimentare cu apã
potabilã ºi canalizare a apelor
menajere, societatea ApãCanal SA Sibiu a decis organizarea unui punct propriu de lucru în comunã. Astfel, cetãþenii
ce au de rezolvat diverse
probleme legate de serviciul
de alimentare cu apã ºi canalizare se pot deplasa la biroul
din imobilul situat pe strada
Gãrii, în spatele Cãminului
Cultural, pentru a solicita asistenþã de specialitate. Aici se pot
afla informaþii oficiale despre
taxele de racordare la reþelele
de apã ºi canalizare, avize etc
sau se poate anunþa apariþia
unor diverse avarii sau anormalitãþi de funcþionare ale
serviciilor.
Tot în acest imobil a fost
deschisã ºi o casierie a societãþii, unde cetãþenii îºi pot achita
facturile pentru apã ºi
canalizare.
Sediul centrului Racoviþa al
SC Apã- Canal SA Sibiu a fost
realizat ºi cu sprijinul Primãriei
ºi Consiliului Local al cumunei
Racoviþa.

Comuna Racoviþa are o
nouã remizã de pompieri. Construcþia a fost executatã din
surse financiare proprii, în
spatele imobilului primãriei.
Aici, au fost amenajate un garaj
pentru adãpostirea camionului
de pompieri, diverse spaþii de
depozitare pentru materialele
de protecþie civilã, mijloacele de
intervenþie, îmbrãcãmintea ºi
încãlþãmintea pompierilor vo-

S-au finalizat lucrãrile de
modernizare a strãzii Gãrii, pe
ambele maluri ale pârâlui Valea
Lupului. Aici au fost amenajate
rigole, trotuare ºi s-a turnat
asfalt. Lucrãrile de pe strada
Gãrii au completat, într-un fel,
lucrãrile similare efectuate pe
strada Cornel Lupea.(foto10)

Diverse alte lucrãri
Tot în cursul anului 2013, au
fost efectuate ºi urmãtoarele
lucrãri: reparaþie interioarã
Cãmin Cultural Sebeºu de
Sus, reparaþie parþialã acoperiº, refacere instalaþie electricã;
reparaþii reþea de apã, înlocuire
conducte, str. Sebeºului ºi str.
Gãrii; achiziþie 20 bucãþi mese
foto 17

luntari,un vestiar ºi a unui grup
sanitar (cu toaletã, duº, chiuvetã). Noua remizã are încãlzire
centralã din reþeaua primãriei
ºi instalaþie electricã.M-am
implicat foarte mult, cu trup ºi
mult suflet, în acest demers ºi
sunt foarte mulþumit de rezultat.
Dupã ce am venit cu iniþiativa,
am fãcut eforturi pentru gãsirea
banilor necesari materialelor
de construcþie deoarece, ca
aproape peste tot, situaþia
financiarã nu este prea bunã.
Avem o remizã de pompieri
civilizatã, de care cetãþenii
comunei pot fi mândri.(foto9)

ºi 40 bucãþi bãnci, pentru
Cãminul Cultural Sebeºu de
Sus; montat scocuri, burlane,
vopsit cârlige, la clãdirea fostei
primãrii din Sebeºu de Sus, la
dispensar, la moara Sebeºu de
Sus ºi la anexa fostei primãrii;
lucrãri de reparaþii exterioare la
clãdirea fostei primãrii; reparaþie
pod lângã Fogoroº Ieronim
etc.(foto 17)

asociaþiei ºi o parte a Ansamblului Folcloric „Valea Moaºei”
din Sebeºu de Sus, ce a
susþinut, cu acest prilej, mai
multe recitaluri folclorice.
Octombrie 2014

Martie 2014

Asociere pentru
reabilitarea Cãminului
Cultural Racoviþa
Cu prilejul ºedinþei ordinare
din luna martie, Consiliul Local
Racoviþa a adoptat Hotãrârea
nr. 64/2014 privind asocierea
comunei cu Consiliul Judetean
Sibiu, pentru reabilitarea
Cãminului Cultural Racoviþa.
Prin aceastã asociere, Consiliul Judeþean Sibiu va aloca
suma de 125.500 lei pentru
efectuarea lucrãrilor de reabilitare ºi modernizare a Cãminului Cultural Racoviþa, restul
sumelor necesare acestor
lucrãri urmând a fi asigurate
din bugetul local al comunei.
August 2014

Cãminul Cultural din
Racoviþa are o nouã
înfãþiºare
Lucrãrile de modernizare a
Cãminului Cultural din Racoviþa au intrat în faza finalã de
execuþie. Cãminul Cultural din
Racoviþa a fost supus unui
amplu proces de modernizare,
aici fiind efectuate lucrãri complexe. S-a schimbat complet
acoperiºul obiectivului, au fost
executate terase, s-au refãcut
zugrãvelile exterioare ºi interioare, s-a montat o instalaþie
de aer condiþionat, a fost refãcut
tavanul, s-au montat noi lãmpi
pentru iluminat ºi s-a schimbat
(parþial) instalaþia electricã. De
asemenea, lucrãri ample au
fost efectuate ºi la bucãtãrie.
Lucrãrile au fost finanþate din
bugetul local al comunei Racoviþa ºi din bugetul Consiliului
Judeþean Sibiu.(foto11)

Comuna Racoviþa a
câºtigat Marele Premiu
al Festivalului „Produse
ºi tradiþii în Þara Oltului”
Duminicã, 5 octombrie
2014, pe o pãºune situatã la
intrarea dinspre Sibiu în localitatea Porumbacu de Jos (partea dreaptã a Drumului Naþional 1), s-a desfãºurat cea dea VII-a ediþie a Festivalului
„Produse ºi Tradiþii în Þara
Oltului”, cel mai important
eveniment anual inclus în
calendarul de activitãþi al
Asociaþiei Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului”. De
aceastã datã, Marele Premiu
al festivalului a fost acordat
comunei Racoviþa, ce a
impresionat juraþii prin mãrimea standului, bogaþia, diversitatea ºi complexitatea acestuia, precum ºi datoritã numãrului mare de participanþi ºi a
amenajãrii acestuia.La manifestare au participat producãtori
din multe localitãþi ale Þãrii
Oltului, meºteºugari, artiºti,
colecþionari etc.
Noiembrie 2014

Un buldoexcavator
pentru comuna
Racoviþa
Vineri, 28 noiembrie 2014, a
fost semnat contractul de
furnizare pentru buldoexcavatorul ce a intrat în dotarea
compartimentului administrativ
gospodãresc al comunei.
Sursa de finanþare pentru
aceastã investiþie a fost reprezentatã de fonduri ale Uniunii
Europene, Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã, Mãsura
322 ”Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunãtãþirea serviciilor de bazã pentru economia
ºi populaþia ruralã ºi punerea
în valoare a moºtenirii rurale”,
foto 11

Februarie 2014

Lucrãri la pârâul Valea
Lupului

foto 8

Iulie 2013

Reparaþii la faþada ºcolii
Faþada corpul vechi al ªcolii
Gimnaziale din comuna Racoviþa a intrat în reabilitare. Lucrãrile de reabilitare au fost demarate în cursul lunii iulie. Sau efectuat diverse intervenþii
de reparaþii la tencuialã, scocuri, acoperiº ºi s-a refãcut
zugrãveala exterioarã, pentru
întreg imobilul. Lucrãrile au fost
finalizate în cursul lunii august
ºi au fost finanþate din bugetul
local al comunei.(foto8)

Septembrie 2014

Ambasadori din Þara
Oltului la Sãrbãtoarea
Cartofului (Ploeuc sur
Lie, Franþa)

În perioada 11 – 17 septembrie 2014, o delegaþie din Þara
Noiembrie 2013
Angajaþi ai Administraþiei Oltului a fost prezentã în partea
Naþionale “Apele Române”- de nord-vest a Franþei (BreA început construcþia
Sistemul de Gospodãrire a tania), pentru a participa la o
unei capele
Apelor Sibiu, alãturi de respon- nouã serie de activitãþi incluse
August 2013
În curtea Bisericii Ortodoxe sabili ai Primãriei comunei în cadrul proiectului de parteLucrãri la ªcoala
Racoviþa au început lucrãrile de Racoviþa, au participat la o acþiu- neriat „Cartoful- Ambasadorul
Primarã Sebeºu de Sus construire a unei capele mor- ne de amenjare a malurilor teritoriului nostru”, derulat de
tuare. Acest obiectiv, deosebit pârâului Valea Lupului, ce Asociaþia Grupul de Acþiune
La unitatea de învãþãmânt de necesar, atât pentru alinie- strãbate localitatea Racoviþa.
Localã „Þara Oltului” ºi GAL
Au fost executate lucrãri de Pays Sud de Saint Brieuc. Pe
din Sebeºu de Sus au fost rea la normele europene cât ºi
efectuate diverse lucrãri de pentru asigurarea unei mai degajare a albiei, înãlþare ºi lângã reprezentanþii Asociaþiei
reparaþii. Aici s-a refãcut intrarea
GAL „Þara Oltului”, din deleîn instituþie, a fost vopsit soclul
gaþia românã au mai fãcut parte
sãlilor de clasã, s-a realizat un
primari, reprezentanþi ai mai
drenaj al fundaþiei clãdirii
multor primãrii ºi consilii locale
din comunele membre ale
foto 7
foto 12

foto 9
bune protecþii sanitare ºi un
plus de civilizaþie, va fi destinat
întregii comunitþã, iar sursele
de finanþare pentru proiect ºi
construcþie sunt în cea mai

întãrire a malurilor în zona
situatã la ieºirea pârâului din
localitate, pânã în dreptul
Staþiei de Epurare a Apelor
Uzate (În Rogoaze).

prin Grupul de Acþiune Localã
”Þara Oltului”. Buldoexcavatorul
a fost adus la Racoviþa în cea
de-a doua jumãtate a lunii
decembrie 2014.
Decembrie 2014

Inaugurarea Cãminului
Cultural Racoviþa
În ziua de 21 decembrie
2014, Cãminul Cultural din
Racoviþa a gãzduit cea de-a IVa ediþie a “Festivalului de Tradiþii
ºi Obiceiuri de Crãciun”.
Aceastã ediþie a frumoasei
manifestãri a fost una cu totul
specialã, deoarece a constituit
momentul inaugural pentru
“noul” Cãmin Cultural Racoviþa,
obiectiv ce a fost supus unor
ample lucrãri de reabilitare ºi
modernizare.(foto12)
continuare în pag. 3

rosu galben albastru negru
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foto 10
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã a
Serviciul
Public
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 5 lei, achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor,
însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul

sãu legal, de persoana desemnatã din cadrul centrului
specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenþã
socialã sau de persoana cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa persoanelorConsilier, Elena- Delia Stancu

- Asfaltare drumuri comunale ºi strãzi în comuna Racoviþa
(sat Sebeºu de Sus ºi Racoviþa)
- Modernizarea cu ºanþuri betonate sau profile prefabricate
a strãzilor reabilitate
- Construire/reabilitare trotuare ºi alei pietonale în comunã
- Captarea, tratarea ºi înmagazinarea apei potabile în
localitatea Sebeºu de Sus, conductã de aducþiune apã
Racoviþa
- Reabilitarea sistemului stradal dupã realizarea aducþiunii
de apã
- Pietruirea drumurilor agricole de exploataþie Valea Moa?ei
ºi Valea Lupului
- Amenajare centru comunã Racoviþa – parc, spaþii verzi,
mobilier stradal
- Amenajare centru Sebeºu de Sus – spaþii verzi, mobilier
stradal
- Îndiguiri ºi ziduri de sprijin pe Valea Moaºei ºi Valea Lupului

- Construcþie pod peste Valea Lupului – strada Gãrii
- Introducere/extindere sistem de supraveghere video în
comunã
- Reabilitare sistem de iluminat public ºi utilizare becuri
ecologice
- Construcþie capelã în Sebeºu de Sus ºi in Racoviþa
- Înfrumuseþare comunã (coºuri de gunoi stradale, ghivece
flori stradale, mobilier/bãnci stradale)
- Amenajare ºi dotare loc de joacã în Racoviþa ºi în Sebeºu
de Sus
- Amenajare zonã de picnic ºi campare în zonele turistice
Valea Moaºei ºi Valea Lupului
- Încurajarea asocierii producãtorilor locali în asociaþii/
grupuri de producãtori ºi/sau înfiinþarea de societãþi comerciale
- Amenajare trasee turistice ºi tematice/Marcarea ºi
semnalizarea traseelor turistice
- Crearea unor circuite etnografice (tradiþii ºi obiceiuri,

Bilanþ la final de mandat

în salã, oameni de toate vârstele, constituind dovada cã
acþiunea a avut un succes
remarcabil.(foto13)

Mai 2015
urmare din pag.2
Caravana
„Zilelor
Diverse alte lucrãri
Culturale a Judeþului
În anul 2014 au mai fost Sibiu”- popas la Racoviþa

S-a inaugurat terenul
de sport al comunei

realizate: lucrãri de amenajare,
nivelare ºi terasament pentru
terenul de fotbal din comuna
Racoviþa; amenajarea unui
grup sanitar în incinta Dispensarului din Sebeºu de Sus;
studiu de fezabilitate, proiectul
tehnic ºi documentaþia de
execuþie pentru “Captare,
tratare ºi înmagazinarea apei
în localitatea Sebeºu de Sus”
ºi “Reþea de alimentare cu apã
în localitatea Sebeºu de Sus,
comuna Racoviþa, judeþul
Sibiu”; s-a început amenajamentul silvic al comunei
Racoviþa pentru suprafaþa de
1.832,1 ha fond forestier;
reparaþii la Cãminul Cultural
Sebeºu de Sus(scocuri, sobã
bucãtãrie, vitrinã frigorificã);
s-au demarat procedurile pentru întocmirea Planului Urbanistic General ºi Regulamentul Local de Urbanism
pentru comuna Racoviþa;
achiziþia unui autoturism Dacia
Duster 4*4; definitivarea procedurii pentru “Reþeaua de
alimentare cu apã a localitãþii
Sebeºu de Sus, comuna
Racoviþa, judeþul Sibiu”.
Martie 2015

În zilele de 23 ºi 24 ma 2015i,
s-a desfãºurat ediþia de primãvarã a Zilelor Culturale ale
Judeþului Sibiu (zona Þara
Oltului). Comuna Racoviþa a
fost una dintre gazdele principale ale manifestãrii. Duminicã, 24 mai, în cea de-a doua
zi a festivalului, pe la ora amiezii,
ºi comuna Racoviþa a intrat în
focul manifestãrii, aici fiind
organizatã acþiunea vedetã a
acestei ediþii. Centrul localitãþii
a fost exemplar pregãtit pentru

aceastã ocazie, pe lângã standul „Info Turistice judeþul Sibiu”,
gestionat de Asociaþia Judeþeanã de Turism Sibiu, gazdele
În 18 martie 2015, au fost amenajând diverse standuri cu
semnate documentele princifoto18
pale ce au dat “undã verde”
realizãrii reþelei de alimentare
cu apã în satul Sebeºu de Sus,
aceastã importantã investiþie
finanþatã din bugetul comunei.
Astfel, a fost semnat procesul
verbal de predare – primire a
amplasamentului (nr. 1252/
18.03.2015) ºi s-a emis ordinul
de începere a lucrãrilor (nr.
1253/18.03.2015). (foto 18)

Reþea de alimentare cu
apã, la Sebeºu de Sus

produse tradiþionale, mici
ateliere de creaþii pentru copii,
spaþii expoziþionale cu animale
de rasã, terase pentru minuturi
ºi bãuturi diverse etc, totul fiind
similar unei adevãrate sãrbãtori a comunei.Tot aici s-a
desfãºurat ºi prima parte a
programului cultural al zilei,
Fanfara „Muzicienii Sibiului”
oferind un recital cu piese inspirate din muzica româneascã ºi
din repertoriul internaþional.
Dupã amiazã, la Cãminul
Cultural Racoviþa a fost un
adevãrat maraton folcloric, cu
evoluþii ale unor ansambluri ºi
soliºti cunoscuþi (Ansamblul
Profesionist „Cindrelul – Junii
Sibiului”, Adriana ºi Mariana
foto13

Anghel, Daniel Rosalim, Alina
Pinca, Alina Bîcã, Nelu Albu etc),
cu reprezentaþii ale unor elevi
aflaþi la început de carierã
artisticã profesionistã (elevi ai
ªcolii Populare de Arte ºi
Meserii „Ilie Micu” Sibiu),
precum ºi cu recitaluri ale unor
ansambluri locale („Datina” –
Tãlmaciu, „Valea Moaºei” –
Sebeºu de Sus ºi „Doruleþ” –
Racoviþa. În cele câteva ore
bune ale spectacolului, publicul a fost plimbat prin mai multe
zone etno-folclorice ale þãrii ºi
judeþului, încântarea ºi mulþumirea ce au putut fi zãrite pe
chipurile multora dintre cei aflaþi

meserii ºi ocupaþii tradiþionale, specific gastronomic etc.)
- Promovarea meºteºugurilor ºi a produselor locale
- Reabilitarea ºi dotarea Cãminului Cultural din Sebeºu de
Sus
- Dotarea Cãminului Cultural din Racoviþa cu veselã ºi
instalaþie sonorizare
- Înfiinþarea unui ansamblu folcloric/promovarea tradiþiilor
ºi obiceiurilor ºi dotarea cu costume populare a cãminelor
culturale din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus.
- Reabilitarea ºcolii din Sebeºu de Sus
- Construire grãdiniþã cu program prelungit în Racoviþa
- Modernizarea bazei sportive din Racoviþa
- Reabilitarea Dispensarului Medical din Racoviþa ºi a
Dispensarului Medical din Sebeºu de Sus
- Canalizarea pârâului/rigole pe strada Criºãnuº
- Amenajarea târgului de animale din comuna Racoviþa
- Construcþia unei sãli de sport în comuna Racoviþa
foto14

August 2015

Duminicã, 2 august 2015,
într-o atmosferã de bunã
dispoziþie generalã, s-a inaugurat noul teren de fotbal din
Racoviþa. Cu acest prilej, s-a
disputat un meci între echipele
de fotbal din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus.Noul teren de
fotbal din comuna Racoviþa
poate fi folosit de orice echipã
din comunã sau de elevii de la
ºcoala generalã.(foto 14)
Noiembrie 2015

S-a reabilitat strada
Grãnicerilor
În cea de-a douã parte a lunii
noiembrie, au fost efectuate
lucrãrile de reabilitare a strãzii
Grãnicerilor din Racoviþa. Aici,
s-au aplicat pavele din beton
ºi borduri, au fost executate
trotuare ºi spaþii pentru vegetaþie, precum ºi rigole pentru
scurgerea apelor pluviale. De
asemenea, pe toatã strada
gurile de canalizare (menajerã
ºi pluvialã) au fost ridicate la
nivelul noului pavaj.
Pe toatã lungimea strãzii
Grãnicerilor s-a pavat o
suprafaþã de 1.050 mp, din
care, suprafaþa carosabilului
este de aproximativ 950 mp.
Strada are o lungime de 225
metri.
Lucrãrile de reabilitare au
fost finanþate din bugetul local
al comunei Racoviþa.

Reparaþii în curtea
Dispensarului din Racoviþa
În curtea Dispensarului
Medical Uman din Racoviþa au
fost efectuate unele reparaþii ºi
modernizari. Partea din faþa
imobilului a fost placatã cu dale

de beton, astfel cã acum
accesul se realizeazã în condiþii
îmbunãtãþite.

Alte lucrãri
Tot în cursul anului 2015 au
mai fost realizate urmãtoarele
lucrãri: aranjarea ºi arhivarea
profesionalã a Arhivei comunei
Racoviþa; reparaþii curente la
dispensarul din comuna Racoviþa; reparaþii la intrarea în
curtea primãriei ºi a curþii ºcolii;
pavarea curþii ªcolii Gimnaziale
Racoviþa; achiziþionarea de
cupe pentru dotarea buldoexcavatorului; studiul de fezabilitate (în valoare de 70.000 lei)
pentru asfaltarea unor drumuri
din comunã; înfiinþarea Asociaþiei
Sportive Viitorul Racoviþa etc.
Ianuarie 2016

Bani de la bugetul local
pentru capela mortuarã
La iniþiativa primarului, Consiliul Local Racoviþa a adoptat
Hotãrârea nr. 8/2016privind
alocarea sumei de 32.000 lei
foto15

din bugetul local, sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxã
Racoviþa, în vederea continuãrii
lucrãrilor pentru capela din
comuna Racoviþa.
Februarie 2016
Responsabilii Comitetului
de Înfrâþire Carquefou – Racoviþa au primit o nouã autoutilitarã,
marca Citroen Berlingo Multispace Diesel, ce a ajuns în dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa.
La începutul lunii februarie,
autoutilitara a fost cedatã Comitetului de Înfrãþire Carquefou –
Racoviþa de Service Départemental d'Incendie et de Secours
de Loire-Atlantique (structurã
echivalentã cu Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã
Judeþean). Apoi, aceasta a ajuns
la Racoviþa, dupã ce primarul
comunei, Simion Olariu, a
efectuat o deplasare în Franþa,
la Carquefou, pentru a intra în
posesia actelor ºi cheilor maºinii ºi pentru a semna documentele de donaþie.(foto15)
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ALEGERI LOCALE 2016 – CE ALEGEM?
CINE POATE ALEGE?
Potrivit art. 1 alin. (1) – (4)
din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, pentru modificarea Legii administraþiei publice locale nr.
215/2001, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea
Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleºilor locali, la alegerile locale din 5 iunie 2016
vom alege urmãtoarele autoritãþi ale administraþiei publice
locale:
- consiliile locale, consiliile
judeþene ºi primarii, prin vot
universal, egal, direct, secret
ºi liber exprimat;
- în Bucureºti, alegem consiliul local ºi primarul sectorului, Consiliul General al
Municipiului Bucureºti ºi primarul general al municipiului
Bucureºti;
- consiliile locale ºi consiliile judeþene se aleg pe
circumscripþii electorale, pe
baza scrutinului de listã,
potrivit principiului reprezentãrii proporþionale;
- primarii comunelor, ora-

ºelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureºti ºi
primarul general al municipiului Bucureºti se aleg pe
circumscripþii electorale, prin
scrutin uninominal.
Acelaºi articol prevede la
alin. (5) cã ”preºedinþii consiliilor judeþene se aleg prin
vot indirect, de cãtre consiliile
judeþene”.
La alegerile locale din 5
iunie 2016 au dreptul de a
alege:
- cetãþenii români care au
împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc aceastã
vârstã în ziua alegerilor;
(Art. 3 alin. (1) din Legea nr.
115/2015)
- cetãþenii români care nu
au fost puºi sub interdicþie
sau cãrora nu le-a fost interzisã exercitarea dreptului de
a alege, pe durata stabilitã prin
hotãrâre judecãtoreascã
definitivã;
(Art. 6 alin. 1 lit. a) ºi b) din
Legea nr. 115/2015)
- cetãþenii Uniunii Europene
care au domiciliul sau reºe-

dinþa în România.
(Art. 5 alin. (1) din Legea nr.
115/2015)
Nu pot alege:
a) debilii sau alienaþii mintal,
puºi sub interdicþie;
b) persoanele cãrora li s-a
interzis exercitarea dreptului
de a alege, pe durata stabilitã
prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã.
(Art. 6 alin. (1) din Legea nr.
115/2015)
1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraþiei publice locale
nr.215/2001, precum ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleºilor locali. Prevederile legii privitoare la
consiliile locale ºi la primari,
precum ºi cele privitoare la
circumscripþiile electorale comunale, orãºeneºti, municipale ºi de sector al municipiului Bucureºti se aplicã în

mod corespunzãtor ºi Consiliului General al Municipiului
Bucureºti ºi primarului general al municipiului Bucureºti,
precum ºi circumscripþiei
electorale a municipiului
Bucureºti, dacã nu se dispune
altfel.
2. SISTEM ELECTORAL:
Majoritar – majoritate relativã.

3. TIP DE SCRUTIN: Pentru alegerea primarilor –
scrutin uninominal, într-un
singur tur; pentru alegerea
consiliilor locale ºi a consiliilor judeþene – scrutin de
listã ºi candidaturi independente; preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene, precum ºi viceprimarii

se aleg prin vot indirect, de
cãtre consiliile judeþene,
respectiv consiliile locale.
4. DURATA MANDATULUI:
Mandatul primarilor, consilierilor judeþeni, consilierilor
locali ºi ai Consiliului General al Municipiului Bucureºti
este de 4 ani.
www.roaep.ro

Anexa nr
nr.. 1 la Dispoziþia nr
nr.. 57/2016
Nr
secþie

Nr dorit de
secþie

Cod
secþie

324

324

34 - 324

Localitate
componentã
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS
SEBEªU DE SUS

Adresã
Str. Cãminului nr.264 ,
Sebeºu de Sus Arterã: Strada
Cãminului UAT: RACOVIÞA
Localitate: SEBEªU DE SUS

Nume
arterã

Cod
arterã

ValeaMoaºei
Unirii
Þãrmuri
Tãtaru
Suru
Rîului
Podurilor
Plaiului
Malului
Jiliºti
IazuMorii
Eroilor
Cãminului
Bisericii
Bisericii

87762
87776
87774
87769
87771
87773
87770
87775
87763
87764
87772
87766
87767
87765
87765

Aurel Cãlin 87768

Id
arterã
12671
12657
12659
12664
12662
12660
12663
12658
12670
12669
12661
12667
12666
12668
12668
12665

Tip
secþie

Numãr
alegãtori

Nr
secþie

Nr dorit de
secþie

Cod
secþie

Ordinarã

618

325

325

34 - 325

Numãr
sfârºit

Localitate
componentã

Instituþie
Cãminul
Cultural
Sebeºu
de Sus
Tip filtrare
numere

Numãr
început

Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Toate numerele
Doar numãrul
precizat
Toate numerele

1

148

279

400

RACOVIÞA

208

RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA

280

255

RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA
RACOVIÞA

Adresã

Instituþie

Str. Protopop Valeriu Florianu,
nr.90, Racoviþa Arterã: Strada
Protopop Valeriu Florianu UAT:
RACOVIÞA Localitate: RACOVIÞA

Nume
arterã

Cod
arterã

Viroana
Suru
Sebeºului
ProtopopValeriu
Florianu
Negoiul
ÎnBãlþi
Grãnicerilor
Gãrii
Donului
Dealului
Criºãnuþ
Cornel Lupea
Brazilor
Bisericii
Bisericii

Id
arterã

87760
87756
87758

12673
12678
12676

87748
87759
87752
87753
87751
87749
87757
87754
87750
87761
87755
87755

12687
12675
12682
12681
12683
12686
12677
12680
12684
12672
12679
12679

Tip
secþie

Numãr
alegãtori

Cãminul Ordinarã
Cultural
Racoviþa

Tip filtrare
numere

Numãr
sfârºit

Numãr
început

Doar numãrul
precizat
0
Toate numerele
Toate numerele 462
Toate numerele
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate
Toate

1728

numerele
numerele
numerele
numerele
numerele
numerele
numerele
numerele
numerele
numerele
numerele 418
numerele 438
numerele 1

1
468

435
453
800

Primar, Olariu Simion Contrasemneazã, Secretar delegat Hulpuº Marius Gheorghe

DISPOZIÞIA NR
NR.. 57
privind delimitarea secþiilor de votare din Comuna Racoviþa pentru alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale
Olariu Simion, primarul comunei Racovita, judeþul Sibiu,
Având în vedere adresa nr. 5961/2016 a Instituþiei
Prefectului - Judeþul Sibiu,
În conformitate cu prevederile pct. 59 din Anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 52/2016 pentru aprobarea calendarului
acþiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale
din anul 2016, coroborate cu prevederile art. 20 alin. (5), art.
120 din Legea nr. 208/2015 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi ale art. 1 alin. (1) din Hotãrârea Autoritãþii
Electorale Permanente nr. 16/06.04.2016,
În temeiul dispoziþiilor art. 63, alin. 1, lit. a, art. 115, alin. 1,
lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraþia public
localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

DISPUN:
Art. 1. La nivelul comunei Racoviþa, judeþul Sibiu, se
delimiteazã douã secþii de votare pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale, conform anexei nr.
1, care face parte integrantã din prezenta dispoziþie.
Art. 2. Prezenta dispoziþie va fi afiºatã pentru cunoºtinþa
celor interesaþi la afiºierul unitãþii, pe site-ul Comunei
Racoviþa, la sediile secþiilor de votare precum ºi în ziarul
local.
Emisã în Racoviþa, la 22 aprilie 2016.
Primar, Olariu Simion
Contrasemneazã, Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

Suntem ºi pe Facebook!
Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc
sau iubesc Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, este ºi pe
Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã
prieteni în aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute
dupã numele Jurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi
accesat la adresa www.facebook.com/deracovita.jurnalul.
Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii
altora bucuriile ºi necazurile.
ATENÞIE!
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj
neadecvat, licenþios, va fi eliminat imediat din lista de
prieteni!
Ne
puteþi
scrie
pe
adresa
de
email
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu
numele ºi adresa corectã!
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CIRCUMSCRIPÞIA NR
NR.. 49 RACOVIÞA

