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Ansamblul Folcloric “Doruleþ” din Racoviþa ºi Ansamblul Folcloric “Valea Moaºei” din Sebeºu de Sus, cele douã grupãri artistice reprezentative din
comuna Racoviþa, continuã sã reprezinte aceastã zonã la manifestãri cultural – artistice de prestigiu.
Duminicã, 28 august 2016, cele douã ansambluri folclorice au evoluat cu succes pe scena celei de-a XIII-a ediþii a sãrbãtorii “Zilele Tãlmaciului”,
reuºind sã lase organizatorilor o impresie deosebit de bunã ºi sã strângã aplauze cãlduroase ºi ovaþii din partea publicului spectator.
Îi felicitãm ºi noi pe aceastã cale pe toþi componenþii celor douã ansambluri ºi pe cei ce îi pregãtesc ºi le dorim multe realizãri în activitatea
desfãºuratã.

HOTÃRÂREA NR
NR.. 58 Sibienii vor putea plãti ºi cu cardul taxele
privind aprobarea susþinerii financiare a
Asociaþiei Sportive Viitorul Racoviþa
Consiliul Local al Comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit
în ºedinþã ordinarã,
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2 lit. d ºi alin. 6,
lit. a, pct. 6 din Legea nr. 215/
2001 a administraþiei publice
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
-art. 3 alin. 1, art. 12, art. 67
alin. 2 lit. b ºi art. 69 din Legea
nr. 69/2000 legea educaþiei
fizice ºi a sportului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi prevederile Hotãrârii
de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea
sportivã;
- art. 3, alin. 2, art. 11, art. 12,
art. 20, lit. h ºi lit. k ºi Anexa nr.
2 Cap. II, pct. 9 lit. b din Legea
nr. 273/2006 privind finanþele
publice locale, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
Luând act de:
- Expunerea de motive a
Primarului Comunei Racoviþa,
nr. 3325/18.08.2016;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
HOTÃRÃªTE :
Art. 1 Se aprobã susþinerea
financiarã a Asociaþiei Sportive
Viitorul Racoviþa pentru

activitatea sportivã pe care o
va desfãºura pe parcursul
anului 2016 - 2017.
Art. 2 Asociaþia va asigura
dezvoltarea miºcãrii spotive de
masã pe raza comunei Racoviþa, respectând angajamentele asumate în contractul
cadru de societate civilã.
Art. 3 Consiliul Local al
comunei Racoviþa va asigura
finanþarea Asociaþiei Sportive
Viitorul Racoviþa cu suma de
9.000 lei necesarã în activitatea sportivã în anii 2016 - 2017,
sumã ce este prevãzutã în
bugetul local pe anul 2016 la
Cap. 67/02/59 – Asociaþii ºi
Fundaþii.
Art. 4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã Compartimentul
Financiar - Contabil.
Art. 5 Secretarul comunei
Racoviþa comunicã prezenta
hotãrâre instituþiilor ºi persoanelor interesate.
Adoptatã în comuna Racoviþa,
la data de 25 august 2016.
PREªEDINTE,
CONSILIER
BUCUR IOAN
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

pentru permise ºi paºapor
paºaportt

Începând cu data de 1
septembrie 2016, la ghiºeul
unic al Trezoreriei municipiului Sibiu, deschis în
incinta Instituþiei Prefectului –
Judeþul Sibiu, strada Andrei
ªaguna, nr. 10, cetãþenii din
municipiul Sibiu, precum ºi
cei din localitãþile arondate
fiscal Trezoreriei municipiului
Sibiu, vor putea plãti
contravaloarea taxelor pentru
eliberarea paºapoartelor ºi a
permiselor de conducere atât
folosind cardul, cât ºi în
numerar.
Mãsura îi vizeazã pe cetãþenii
din localitãþile Sibiu (Pãltiniº),
Cisnãdie (Cisnãdioara),
Cristian, Poplaca, Rãºinari
(Trãinei, Prislop), Râu
Sadului, Roºia ( Caºolþ,
Cornãþel, Daia, Nou, Nucet),
Sadu, ªelimbãr (Bungard,
Mohu, Veºtem), Slimnic ( Albi,
Pãdureni, Ruºi, Veseud),
ªura Mare (Hamba), Vurpãr,
Ocna Sibiului ( Topârcea),
Loamneº (Alãmor, Armeni,
Haºag, Mândra, Sãdinca,
Pãuca ( Bogatu Român,
Broºteni, Presaca), ªura Micã
( Rusciori), Boiþa (Lazaret,
Lotrioara, Paltin), Tãlmaciu
(Tãlmaciu Colonie, Tãlmãcel).

Restul cetãþenilor din judeþul
Sibiu, din þarã sau din
strãinãtate, vor putea plãti în
continuare în numerar
contravaloarea taxelor pentru
eliberarea permiselor de
conducere ºi a paºapoartelor,
prin intermediul ghiºeului

unic al Trezoreriei municipiului Sibiu, deschis în
incinta Instituþiei Prefectului.
În urma dotãrii ghiºeului
unic al Trezoreriei cu POS
pentru plata cu cardul ºi
necesitãþii procesãrii ulterioare a datelor, programul de

lucru cu publicul va funcþiona
dupã urmãtorul program: de
luni pânã joi – 8.00 -15.30, iar
vineri – 8.00 – 12.30.
Orice alte modificãri
ulterioare vor fi aduse la
cunoºtinþa publicului în timp
util.

rosu galben albastru negru

“Doruleþ” ºi “Valea Moaºei”
au fost la “Zilele Tãlmaciului”

Proces Verbal

cu intrare din cãminul cultural,
va fi construitã o salã unde se
vor depozita mesele ºi
scaunele.
Dl. Popa Sorin: Cred cã
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
cotizaþiile pentru GAL Þara
Oltului ºi Asociaþia Viitorul nu
Local al comunei Racoviþa din data de
ar trebui incluse pe lista de
investiþii, acestea ar trebui
25 august 2016
incluse într-o anexã separatã.
Încheiat astãzi, 25 august zentant al Consiliului Local al
Dl. Popa Sorin: domnule
2016, în cadrul ºedinþei comunei Racoviþa ºi revo- viceprimar, aþi spus cã cereþi
ordinare a Consiliului Local carea mandatului domnului pãrerea cetãþenilor din
Racoviþa, convocatã prin Stoia Ioan, viceprimarul Sebeºu de Sus legat de proDispoziþia primarului nr. 129 comunei Racoviþa, din Adu- iectul cu toaletele de la Cãdin 19 august 2016. ªedinþa narea Generalã a Acþionarilor minul Cultural din Sebeºu de
începe cu 8 consilieri din cei GOA SA Avrig ºi numirea unui Sus.
11 în funcþie. Lipsesc motivaþi: alt reprezentant, în persoana
Dl. viceprimar: am vorbit cu
Belciu Alin Dan, Ivan Simion ºi domnului Drãgoiu Cornel cetãþenii ºi sunt de acord cu
BucurSimona.
Mircea – consilier local.
acest proiect, clãdirea care se
Se supune la vot alegerea
Se supune la vot proiectul. va construi este independentã
preºedintelui de ºedinþã Se voteazã - 8 voturi pentru – de clãdirea actualã. Ulterior,
pentru urmãtoarele 3 luni. Se în unanimitate. Dl. Drãgoiu vom putea face un proiect
supune la vot alegerea d-lui Cornel va reprezenta comuna pentru amenajarea întregului
Bucur Ioan preºedinte de Racoviþa în Adunarea Gene- cãmin cultural. Am discutat cu
ºedinþã pentru lunile august, ralã GOA Avrig.
dl. Primar ºi cu dl. Secretar
septembrie ºi octombrie. Se
3) Proiect de hotãrâre privind acest aspect urmând sã
voteazã - 8 voturi pentru – în încetarea calitãþii de repre- iniþiem un proiect de reabilitare
unanimitate.
zentant al Consiliului Local al a întregului cãmin cultural.
Dl. preºedinte supune la vot comunei Racoviþa ºi revoSe supune la vot proiectul.
procesul verbal al ºedinþei carea mandatului domnului Se voteazã - 6 voturi pentru ºi
extraordinare din luna august. Stoia Ioan, viceprimarul 2 abþineri (Trifu Claudiu ºi
Se voteazã - 8 voturi pentru - comunei Racoviþa, din Adu- Popa Sorin).
se aprobã procesul verbal al narea Generalã a SC Apã
5) Proiect de hotãrâre privind
ºedinþei extraordinare din luna Canal SA Sibiu ºi numirea aprobarea susþinerii finanaugust.
unui alt reprezentant, în ciare a Asociaþiei Sportive
În continuare, dl. Bucur Ioan persoana domnului Belciu Alin Viitorul Racoviþa.
supune la vot ordinea de zi Dan - consilier local.
Dl. Telebuº Marius prezintã
împreunã cu suplimentare
Se supune la vot proiectul. toatã situaþia discutatã în
aordinii cu cele 3 proiecte de Se voteazã - 8 voturi pentru – consiliul de administraþie al
hotãrâre. Se voteazã - 8 voturi în unanimitate. Dl. Belciu Alin asociaþiei Viitorul Racoviþa. Se
pentru - se aprobã în una- Dan va reprezenta comuna prezintã toatã documentaþia
nimitate ordinea de zi.
Racoviþa în Adunarea Gene- existentã în contabilitatea
1) Proiect de hotãrâre privind ralã a SC Apã Canal Sibiu.
asociaþiei. Am fãcut ºedinþã a
acordarea unui mandat spe4) Proiect de hotãrâre privind consiliului de administraþie
cial în vederea exercitãrii suplimentarea utilizãrii din unde s-a dat darea de seamã
votului favorabil privind excedentul bugetar constituit pentru anii 2015 - 2016.
aprobarea preþurilor la apã la data de 31.12.2015 a sumei
Dl. Pãcurar Dionisie: 80%
potabilã produsã, transportatã de 92,75 mii lei pentru lucrãri pentru rezultatele slabe sunt
ºi distribuitã în localitãþile de investiþii - secþiunea de vinã eu, pentru cã am
Rãºinari ºi Pãuca, ºi tarifele dezvoltare pentru anul 2016. acceptat anul trecut sã fac
la canalizare – epurare pentru
Dl. Drãgoiu Cornel: unde se treabã cu jucãtori doar din
localitãþile Rãºinari ºi Pãuca. va construi toaleta la Cãminul Racoviþa.
Dl. preºedinte supune la vot Cultural din Racoviþa?
Dl. Drãgoiu Cornel: am
proiectul. Se voteazã - 8 voturi
Dl. primar: Toaletele se vor informaþii cã doar jumãtate din
pentru –în unanimitate.
construi pe partea lateralã a comunã îºi doreºte o echipã
2) Proiect de hotãrâre privind cãminului cultural, ele vor de fotbal. ªi eu îmi doresc sã
încetarea calitãþii de repre- funcþiona la parter iar la etaj, existe o echipã de fotbal în

Proces Verbal
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de
28 iulie 2016
Încheiat astãzi, 28.07.2016,
în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa.
ªedinþa începe cu 10
consilieri din cei 11 în funcþie.
Lipseºte motivat domnul
Ivan Simion.
Domnul Belciu Alin supune
la vot procesul verbal al
ºedinþei extraordinare din
luna iulie - 10 voturi pentru.
În unanimitate se aprobã
procesul verbal al ºedinþei
ordinare din luna iulie 2016.
Domnul preºedinte de
ºedinþã supune la vot ordinea
de zi – 10 voturi pentru - în
unanimitate.
1. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea racordãrii
la reþeaua de distribuþie
electricã a persoanelor care
reprezintã cazuri sociale
(Vasiu Ioan)
Domnul
preºedinte
supune la vot proiectul:
- 5 voturi pentru;
- 5 abþineri (Bucur Simona,
Belciu Alin, Trifu Claudiu,
Drãgoiu Cornel, Popa Ioan
Sorin).
Proiectul de hotãrâre se
respinge. Consiliul Local
solicitã anchetã socialã în
acest caz.
2. Proiect de hotãrâre

privind aprobarea racordãrii
la reþeaua de distribuþie
electricã a persoanelor care
reprezintã cazuri sociale
(Gabor Aurel-Cãtãlin)
Domnul Drãgoiu Cornel:
acest caz este diferit.
Domnul preºedinte supune la vot proiectul. Se
voteazã - 8 voturi pentru ºi 2
abþineri (Popa Ioan Sorin ºi
Bucur Simona) - datoritã
faptului cã nu existã anchetã
socialã.
3. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea racordãrii la
reþeaua de distribuþie electricã
a persoanelor care reprezintã
cazuri
sociale
(Cãian
Gheorghe-Cãtãlin)
Domnul Preºedinte supune
la vot proiectul - 8 voturi pentru
ºi 2 abþineri (Popa Ioan Sorin
ºi Bucur Simona) - datoritã
faptului cã nu existã anchetã
socialã.
4. Proiect de hotãrâre
privind actualizarea Anexei nr.
2 "Lista bunurilor din domeniul public ºi privat al
Comunei Racoviþa concesionate prin Contractul de
delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apã
ºi canalizare cãtre S.C Apã
Canal SA Sibiu"

Domnul preºedinte de
ºedinþã supune la vot
proiectul: 9 voturi pentru ºi o
abþinere (Bucur Simona).
5. Proiect de hotãrâre
privind mandatatarea reprezentantului Comunei Racoviþa în cadrul Adunãrii Generale a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
“Asociaþia de Apã“ Sibiu ºi
desemnarea persoanelor
care pot înlocui reprezentantul
Comunei în Adunarea
Generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
“Asociaþia de Apã” Sibiu
Domnul preºedinte de
ºedinþã supune la vot proiectul
- 10 voturi pentru - în
unanimitate.
6. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea regulamentului
Consiliului Local Racoviþa
Domnul preºedinte de
ºedinþã supune la vot ora
începerii ºedinþelor ordinare.
În urma consultãrilor se decide
ora 18, ora de începere a
ºedinþelor. Se supune la vot
proiectul - 10 voturi pentru - în
unanimitate.
7. Proiect de hotãrâre privind
trecerea din domeniul privat în
domeniul public al Comunei
Racoviþa
a
drumurilor
forestiere în suprafaþã totalã de
8,8 ha
Domnul preºedinte de
ºedinþã propune sã deviem
puþin de la ordinea de zi,
deoarece doamna Telebuº
Gabriela - preºedinta Asociaþiei Doruleþ este prezentã
pentru a le mulþumi con-

comunã.
Dl. Telebuº dã citire
procesului verbal al ºedinþei
consiliului de administraþie din
24.08.2016.
Se supune la vot proiectul 7 voturi pentru ºi o abþinere
(Telebuº Marius).
6) Proiect de hotãrâre cu
privire la aprobarea cotizaþiei
pentru participarea comunei
Racoviþa la Asociaþia GAL Þara
Oltului pe anul 2016.
Se supune la vot proiectul 8 abþineri - proiectul se
respinge. La o ºedinþã viitoare,
consiliul local doreºte sã fie
prezent un reprezentant al
GAL-ului, pentru a discuta
eventualele proiecte pe care
comuna le are de implementat pe GAL.
7) Proiect de hotãrâre privind
aderarea comunei Racoviþa la
Asociaþia Comunelor din
România.
Dl. Popa Sorin: sunt de
pãrere cã ar trebui studiat
puþin statutul asociaþiei.
Se supune la vot proiectul: 8
abþineri - se respinge proiectul.
8) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de
pornire la licitaþie pentru masa
lemnoasã din partida 428.
Se supune la vot proiectul 8 voturi pentru - în unanimitate.
9) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Planului de
ocupare a funcþiilor publice
pentru anul 2017.
Se supune la vot proiectul 8 voturi pentru - în unanimitate.
10) Proiect de hotãrâre
privind suplimentarea bugetului local pe trimestrul IV anul
2016 ºi modificarea listei de
investiþii pe trimestrul IV anul
2016.
Se supune la vot proiectul 8 voturi pentru - în unanimitate.
În continuare, se discutã
cererile existente în documentaþiile trimise.
Se prezintã cererea d-lui
Neþcu Tudor, cu privire la
ºanþul de pe lateralul casei
dânsului.

Dl. primar: problema este
destul de gravã pentru toate
ºanþurile din comuna Racoviþa. Sunt sute de plângeri cu
privire la ºanþuri deoarece
s-au produs infiltrãri prin
zidurile caselor. Referitor la
aceastã cerere, dl. viceprimar
se va deplasa la faþa locului
pentru a constata gravitatea
situaþiei.
Se discutã în continuare
adresa ºcolii gimnaziale cu
privire la desemnarea a 2
reprezentanþi în Consiliul de
Administraþie .
Dl. Telebuº îi propune pe dl.
Bucur Ioan ºi pe dl. Popa Sorin.
Dl. Nicula îi propune pe
domnii Telebuº Marius ºi pe
dl. Popa Sorin. Se supune la
vot propunerea d-lui Nicula. Se
voteazã - 6 voturi pentru ºi 2
abþineri (Stoia Ioan ºi Trifu
Claudiu). Reprezentanþii
Consiliului Local în Consiliul
de Administraþie al ªcolii
Gimnaziale Racoviþa vor fi
domnii Telebuº Marius Iulian
ºi Popa Sorin.
Se discutã cererea domnului Limbãºan Valeriu cu
privire la construirea unui dig
în faþa casei în albia pârâului
Valea Lupului.
Dl. Secretar: am trimis adresã la apele române împreunã
cu solicitarea d-lui Limbãºan
Valeriu, însã nu am primit încã
rãspuns. Vom insista la SGA
pentru construcþia unui zid în

aceastã zonã.
În continuare, se discutã
cererea d-lui Subþirelu
Constantin.
Dl. Drãgoiu Cornel propune
a se scuti de penalitãþi cu
condiþia ca dânsul sã îºi
plãteascã tot debitul pânã la
sfârºitul anului. Se supune la
vot scutirea de penalitãþi a dlui Subþirelu – se voteazã - 7
voturi pentru ºi o abþinere (Trifu
Claudiu), cu condiþia ca dl.
Subþirelu sã îºi achite tot
debitul pânã la sfârºitul anului.
Se discutã cererea nr. 3178/
05.08.2016 a d-nei Murãrescu
Maria. Pentru rezolvarea
acestei probleme se impune
construcþia unei rigole pe toatã
distanþa de la dl. Popa pânã la
dl. Maxim.
Dl. primar: vom cere o
ridicare topo pentru ca ºanþul
sã aibe o cãdere înspre dl.
Maxim.
Se discutã cererea dlui
Rostaº Dragomir, cu privire la
închirierea unui teren.
Comuna Racoviþa poate
închiria un teren în zona grãdini
Mârºa.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa de consiliu
ordinarã din 25 august 2016,
drept pentru care semnãm
alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Bucur Ioan
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

silierilor pentru suma de
12.500 lei acordatã de
Consiliul Local Racoviþa
pentru participarea ansamblului la festivalul de la Eforie
Sud. Doamna Telebuº
prezintã facturile ºi chitanþele
care s-au plãtit.
Doamna Bucur Simona este o singurã facturã pe toatã
suma.
Doamna Telebuº - dacã
faceþi un calcul, veþi observa cã
suma este mai mare decât
suma de 12.500 lei acordatã
de Consiliul Local, diferenþa
este rezultatã de la însoþitori
care ºi-au plãtit din propriul
buzunar.
Se reia ordinea de zi
supunându-se la vot proiectul
de hotãrâre - 10 voturi pentru în unanimitate.
8. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului
local de organizare ºi
desfãºurare a activitãþii de
publicitate, reclamã ºi afiºaj
în comuna Racoviþa.
Domnul preºedinte de
ºedinþã supune la vot
proiectul - 10 voturi pentru în unanimitate.
În continuare, domnul
preºedinte de ºedinþã prezintã raportul privind activitatea asistenþilor personali,
desfãºuratã în semestrul I al
anului 2016.
Domnul Popa Ioan Sorin la punctul c) este greºit; art.
37, este vorba de art. 38.
Domnul secretar - o sã rog
pe doamna Vasiu sã rectifice
aceastã greºealã.

Se discutã cererea domnului Bucur Gheorghe Daniel
(nr. 2497) pentru vatrã
stupinã. Se supune la vot
acordarea unui teren pentru
vatrã stupinã - 10 voturi
pentru- se vor pune la dispoziþie terenurile aflate în
proprietatea
Comunei
Racoviþa, urmând ca domnul
Bucur sã aleagã un teren
benefic pentru vatrã.
Se discutã a doua cerere
(nr. 2501) cu privire la acordarea unui teren în intravilan
a d-lui Bucur Gheorghe
Daniel. În conformitate cu art.
3, domnul Bucur nu a depus
toate actele pentru ca acesta
sã fie eligibil pentru a se
acorda un teren în intravilan
(art. 3 din Legea nr. 15/2003).
În continuare, se discutã
cererea pentru parcul de la
Sebeºu de Sus - pentru a
repune parcul în acelaºi loc.
Consiliul Local decide sã
aibã în vedere construirea
unui alt parc într-o altã zonã.
Domnul preºedinte de
ºedinþã prezintã cererea
doamnei Rãvaº. Consiliul
Local o invitã pe doamna
Rãvaº la o ºedinþã de consiliu
pentru a gãsi o soluþie cu
privire la problema dânsei.
Domnul secretar propune
Consiliului Local, pentru
creºterea transparenþei,
instalarea a douã camere
video ºi a unui microfon în sala
de ºedinþe, pentru a înregistra
fiecare ºedinþã de consiliu,
urmând ca acestea sã fie
expuse publicului prin

intermediul site-ului Comunei Racoviþa.
Se supune la vot aceastã
propunere - 10 voturi pentru se aprobã în unanimitate.
Domnul preºedinte de
ºedinþã prezintã cererea nr.
2866/19.07.2016, cu privire la
problema legatã de vacile de
la Sebeºu de Sus.
Domnul Drãgoiu Cornel aceeaºi problemã o întâmpinãm ºi în Racoviþa.
Domnul secretar prezintã
cererea domnului Stoia Ioan
ales viceprimar la ºedinþa de
consiliu local din 21 iunie
2016, prin care acesta îºi
înainteazã demisia din
Adunarea Generalã a S.C. Apã
Canal Sibiu ºi din Adunarea
Generalã a GOA Avrig.
Consiliul Local se consultã
pentru a desemna alþi
reprezentanþi în aceste
Adunãri Generale. În urma
consultãrilor, domnul Belciu
Alin va fi reprezentantul
Consiliului Local Racoviþa la
S.C. Apã Canal Sibiu ºi
domnul Drãgoiu Cornel,
reprezentant al Consiliului
Local în Adunarea Generalã
GOAAvrig.
Nemaifiind altele de discutat, se încheie ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, din data de 28 iulie
2016, drept pentru care
semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Belciu Alin Dan
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

rosu galben albastru negru
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HOTÃRÂREA nr
nr.. 22
privind întreþinerea ºi gospodãrirea
comunei Racoviþa
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu,
întrunit în ºedinþa ordinarã din
data de 9 aprilie 2009,
Având în vedere referatul de
specialitate nr. 959/2009,

întocmit de primarul comunei
Racoviþa, privind gospodãrirea localitãþilor
pe
teritoriul comunei Racoviþa, de
asemenea obligaþia ce revine
primarului ºi a consiliilor

locale privind regulile ce se
impun pentru asigurarea
participãrii cetãþenilor la
realizarea actiunilor de
înfãptuire ºi pãstrare a
curãþeniei în interiorul localitãþilor ºi în afara acestora, în
efectuarea la timp a
activitãþilor gospodãreºti.
Vãzând raportul comisiei
de specialitate din cadrul
Consiliului Local.
În temeiul prevederilor art.

4,12 ºi 18 din Ordonanþa nr.
21/2002 privind gospodãrirea localitãþilor urbane ºi
rurale.
În
conformitate
cu
prevederile art. 36 alin. 2 lit.
b, alin. 4 lit. a ºi e, art.115 alin.
1 lit. b, din Legea nr. 215/
2001 privind administraþia
publicã localã republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aprobã “Normele
ºi regimul contravenþiilor
privind gospodãrirea, pãstrarea ordinei ºi liniºtei publice,
în comuna Racoviþa, conform
anexei nr. 1 care face parte
integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Prezenta hotãrâre se
comunicã Prefectului judeþului Sibiu în vederea

exercitãrii controlului cu
privire la legalitate, dupã care
va fi adusã la cunoºtinþa
publicã prin grija secretarului
comunei Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la
data de 9 aprilie 2009.
PREªEDINTE
LIMBÃªAN CAMELIA
CONTRASEMNEAZÃ,
Secretar
PAVEL VIRGINIA

ANEXA NR. 1 LA HCL 22/2009

NORMELE ªI REGIMUL CONTRA
VENÞIIL
OR PRIVIND GOSPODÃRIREA
CONTRAVENÞIIL
VENÞIILOR
GOSPODÃRIREA,, PÃSTRAREA
ORDINII ªI LINIªTII PUBLICE ÎN COMUNA RACOVIÞA
Art. 1 Persoanele fizice ºi juridice sunt obligate sã ia mãsuri pentru
asigurarea curãþeniei ºi îmbunãtãþirea aspectului edilitar al clãdirilor,
curþilor, împrejurimilor, cãilor de acces, precum ºi a strãzilor, drumurilor
ºi zonelor verzi înconjurãtoare. În acest scop, revin urmãtoarele
obligatii:
a) sã întreþinã în stare corespunzãtoare clãdirile, chioºcurile, unde
îºi desfãºoarã activitatea cu titlu de folosinþã sau de proprietate, prin
asigurarea spãlãrii geamurilor ºi vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreþinerea firmelor faþadelor;
b) sã asigure o permanenta stare de curãþenie în incinta, pe terenurile
pe care le deþin, precum ºi pe cãile de acces;
c) sã asigure împrejmuirea corespunzãtoare a imobilelor, întreþinerea
pomilor, florilor, ºi a altor plantaþii din incintã;
d) sã asigure condiþii de igienã prin operaþii de curãþenie, dezinsecþie
ºi deratizare a imobilelor;
e) sã asigure curãþenia în jurul incintelor, a strãzilor, trotuarelor,
podeþelor, rigolelor ºi ºanþurilor din jurul incintelor, precum ºi întreþinerea
spaþiilor verzi ºi a arborilor existenti pe aceste artere, iarna sã cureþe
zãpada de pe trotuare, sã asigure circulaþia normalã a pietonilor;
f) sã pãstreze curãþenia ºi ordinea la locurile stabilite pentru
depozitarea reziduurilor (gunoaielor) menajere stradale ºi materialelor
refolosibile;
g) agenþii economici ºi instituþiile care îºi desfãºoarã activitatea pe
teritoriul comunei Racoviþa sunt obligate sã îºi amplaseze în faþa
instituþiei/firmei un coº de dimensiuni reduse pentru ambalaje ºi þigãri;
h) agenþii economici care îºi desfãºoarã activitatea pe malul râului
Valea Lupului ºi Valea Moaºei au obligaþia de a asigura curãþenia ºi pe
malurile acestora;
i) se interzice persoanelor fizice, agenþilor economici ºi instituþiilor
distrugerea prin ardere sau îngropare a deºeurilor fãrã avizele
Inspectoratului pentru Protecþia Mediului, Direcþia de Sãnãtate Publicã
ºi Primãria Comunei Racoviþa; Se interzice arderea în perimetrul comunei
a substanþelor toxice, a materialelor urât mirositoare;
j) accesul agenþilor economici ºi persoanelor fizice pe rampa
amenajatã a Primãriei Avrig pentru depozitarea deºeurilor se poate
face numai cu avizul unitãþii care o administreazã;
k) agenþilor economici ºi instituþiilor, care timp de 60 de zile nu achitã
contravaloarea serviciilor efectuate de transport, li se sisteazã
serviciile ºi li se retrage autorizaþia de funcþionare pe raza comunei.
Art. 2 Colectarea gunoiului menajer de la populaþie, pe raza comunei
Racoviþa, respectiv satele Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, se realizeazã
conform graficelor întocmite în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Racoviþa, care va fi fãcut public prin afiºierul
primãriei- de douã ori pe lunã.
a) cetãþenii care beneficiazã de servicii de salubritate sunt obligaþi
sã deþinã în proprietate recipienþi de colectare a reziduurilor menajere
standardizate (cu excepþia celor care locuiesc în zonele în care sunt
amplasate containere);
b) ridicarea de la populaþie a altor reziduuri decât cele menajere se
poate face pe bazã de comandã la Primãria Racoviþa, achitându-se
lucrãrile de preluare ºi neutralizare a reziduurilor, urmând programarea
pentru preluarea acestora.
Art. 3 Este interzis persoanelor fizice ºi juridice, urmãtoarele:
a) sacrificarea animalelor în alte locuri decât cele stabilite prin lege;
b) aruncarea resturilor animaliere sau animale moarte pe teritoriul
comunei; Acestea vor fi anunþate de îndatã la primãrie, urmând a fi
ridicate cadavrele în termen de 24 ore, conform contractului cu S.C.
Protan S.R.L. Codlea.
c) animalele lãsate libere în alte locuri decât în afara terenului de
pãºunat;
d) tãiatul de iarbã din hotar în perioada în care hotarul este închis.
Respectiv 1 mai – 15 noiembrie.
e) întreþinerea de animale ºi pãsãri în alte locuri decât destinate
acestui scop. Pãstrarea distanþei de minim 10 m faþã de locuinþe,
fântâni, cu respectarea normelor sanitare veterinare de prevenire ºi
transmitere a îmbolnãvirilor de la animale la om. Constituie zonã de
restricþie totalã creºterea în scop productiv, zona centralã a localitãþilor
componente comunei, strãzi ºi alte locuri publice.
Art. 4 Persoanele juridice ºi fizice autorizate sã execute lucrãri de
construcþii, reparaþii ºi demolãri de clãdiri, instalaþii tehnico-edilitare
sau întreþinere a acestora, au urmãtoarele obligaþii:
a) sã împrejmuiascã incintele de construcþii, ºantierul lucrãrilor de
construcþie ºi sã ia mãsuri de întreþinere corespunzãtoare a
împrejmuirilor, în conformitate cu proiectul de organizare de ºantier
autorizat;
b) sã depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate ,inclusiv
cele rezultate din demolare sau sãpãturi, în interiorul incintelor aprobate;
c) sã evacueze de îndatã pãmântul, molozul ºi alte reziduri ºi sã le
transporte numai în locurile stabilite de Primãria Comunei Racoviþa în
locul stabilit de conducerea comunei acolo unde necesitã umpluturi de
pãmânt, piatrã sau moloz;
d) sã menþinã ordinea ºi curãþenia pe cãile publice din zonele de
construcþii, inclusiv a pãrþilor din domeniul public afectat de acestea,
în cazul în care nu are utilaj de transport sã achite contravaloarea la
Primãria Racoviþa în vederea transportãrii acestuia cu utilajul din dotare;
e) sã nu depoziteze pãmânt, moloz, betoane ºi resturi de materiale
pe raza comunei Racoviþa fãrã aprobare;
f) sã evite producerea ºi rãspândirea prafului prin stropirea cu apã
a parþilor din clãdirea în curs de demolare ºi a molozului încãrcat în
vehicule;
g) sã instaleze la loc vizibil, pânã la închiderea ºantierului, un panou
pe care sã fie inscripþionate denumirea lucrãrii ºi termenul de finalizare,
proiectantul, beneficiarul ºi executantul cu precizarea sediului ºi
numãrului de telefon al fiecãruia, numele responsabilului de ºantier,
numãrul autorizaþiei de construire.
Art. 5 Agenþii economici, denumiti persoane juridice, care desfãºoarã

activitãþi comerciale ºi de prestãri servicii, indiferent de forma de
organizare ºi personalul angajat sunt obligati:
a) sã asigure ordinea ºi curãþenia permanentã a localurilor ºi spaþiilor
exterioare aferente în care îºi desfãºoarã activitatea ºi al locurilor de
depozitare a mãrfurilor ºi ambalajelor;
b) sã asigure menþinerea calitãþii mãrfurilor agroalimentare expuse
la vânzare respectând cerinþele de protecþie a consumatorilor ºi regulile
generale de comerþ;
c) sã respecte cu stricteþe normele igienico-sanitare cu privire la
producþia, depozitarea ºi desfãºurarea produselor alimentare;
d) sã întreþinã în stare de curãþenie mobilierul comercial ºi reclamele
publicitare;
e) sã asigure personalului angajat o vestimentaþie adecvatã
specificului de activitate în perfectã stare de curãþenie;
f) sã respecte programul de funcþionare aprobat prin autorizaþia de
funcþionare;
g) sã întreþinã în stare corespunzãtoare împrejmuirile imobilelor ºi
acolo unde este cazul sã asigure curãþirea ºi întreþinerea permanentã
a ºanþurilor ºi podeþelor în zona acestora;
h) sã asigure ºi sã menþinã curãþenia trotuarelor, a locurilor de
parcare pe care le deþin sau le folosesc ºi a drumurilor pânã la axul
drumurilor;
i) sã cureþe zãpada ºi gheaþa, imediat dupa depunere, pânã la ora
8 dimineaþa, trotuarele ºi rigolele din faþa imobilelor pe care le deþin sau
le administreazã;
j) nu se admite aruncarea zãpezii din curþi pe strãzi.
Art. 6 În scopul menþinerii curãþeniei, asigurãrii fluenþei circulaþiei, a
creºterii nivelului estetic ºi de confort, se interzice:
a) aruncarea sau depozitarea pe strãzi, în terenuri virane, pe malurile
râurilor Valea Lupului ºi Valea Moaºei sau în orice alte locuri publice
neautorizate, a gunoaielor menajere, a altor reziduuri ºi gunoaie de
orice fel;
b) deversarea apelor uzate din imobile pe strãzi, precum ºi
aruncarea gunoiului mãturat de pe trotuare în rigole sau pe carosabil;
c) materialele aflate pe arterele de circulaþie în condiþiile prezentului
articol, vor fi considerate abandonate, ºi pe baza procesului verbal
încheiat de agentul constatator vor putea fi ridicate ºi transportate în
locul stabilit de conducerea primãriei. În procesul verbal se va menþiona
data ºi locul ridicãrii materialelor, felul ºi cantitatea acestora ºi locul de
depozitare;
Proprietarii acestora le vor putea ridica de la locul depozitãrii, în
termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal dupa plata
anticipatã a amenzii a cheltuielilor de transport ºi depozitare. Calitatea
de proprietar sau deþinãtor se va dovedi cu acte legale.
Dacã în termenul prevãzut la alineatul precedent materialele nu vor
fi revendicate, acestea vor putea fi valorificate la preþurile legale, iar
sumele rezultate se vor vãrsa la bugetul local, dupã scãderea
cheltuielilor societãþii prestatoare.
d) accesul, staþionarea ºi circulaþia autovehiculelor, cãruþelor,
remorcilor pe trotuare ºi zone verzi, precum ºi spãlarea lor pe strãzi,
în locurile publice;
e) staþionarea autovehiculelor, a caruþelor, a remorcilor în stradã, pe
domeniul public;
f) lipirea, scrierea sau expunerea de afiºe sau anunþuri în alte locuri
decât pe panourile speciale de afiºaj, afiºarea lor de cãtre alte persoane
decât cele autorizate, precum ºi ruperea afiºelor;
g) scurgerea sucului de grajd pe cãile publice Valea Lupului, Valea
Moaºei sau scurgerile din faþa imobilelor, pe strãzile din comunã sau
prin grãdini.
Art. 7Pentru pãstrarea ordinii ºi liniºtii publice, în comuna Racoviþa
se interzice:
a) efectuarea de probe sonore de cãtre comercianþii de casete
audio, în spaþii deschise;
b) comercializarea ºi consumul de bãuturi alcoolice pe strãzi, în
parcuri sau în alte locuri neautorizate;
c) producerea de zgomote de orice fel, de naturã sã deranjeze
vecinii, în intervalul de timp cuprins între orele 22,00-6,00, cu exceptia
cazurilor în care se obþine acordul vecinilor sau în cazul unor
manifestãri publice autorizate de Primãria Racoviþa.
Art. 8 Constituie încãlcãri ale normelor legale ºi se sancþioneazã
conform prevederilor prezentei hotãrâri, urmãtoarele fapte:
a) neanunþarea la serviciile primãriei a intervenþiilor în urma avariilor
sau deranjamentelor apãrute la reþelele din localitãþi, apã, energie
electricã, gaze, canalizare;
b) diminuarea pãrþii carosabile a strãzilor prin executarea de rampe
de acces în zona rigolei sau prin practicarea comerþului stradal;
c) circulaþia ºi staþionarea autovehiculelor de orice fel pe trotuare,
împiedicând circulaþia pietonilor sau degradând trotuarul;
d) executarea de racorduri de branºamente fãrã aprobãrile solicitate
de lege;
e) desfacerea pavajelor ºi executarea de sãpãturi pe strãzi, în
pieþe sau parcuri, fãrã avizul primãriei.
Pentru faptele prevãzute în prezentul articol, dupã caz, pe lângã
amendã se vor percepe ºi despãgubiri civile, conform normelor tehnice
în vigoare.
Capitorul II
SANCÞIUNI CONTRAVENÞIONALE
Art. 9 Nerespectarea obligaþiilor sau sãvârºirea faptelor stabilite în
prezenta hotãrâre, daca nu au fost comise în astfel de condiþii, încât,
potrivit legii penale, sã fie considerate infracþiuni, constituie contravenþii
ºi se sancþioneaza dupã cum urmeazã:
Pentru PERSOANE FIZICE
Încãlcarea prevederilor art. 1 lit. a-k între 50 ºi 100 lei
art. 3 lit. a-c între 200-500 lei

art. 4 lit. a, b, c, d, f, g între 50 ºi 150 lei
lit. e între 150 ºi 300 lei
art. 6 lit. a, b, g între 150-300 lei
lit. c, d, e, f între 100 ºi 200 lei
art. 7 lit. a-c între 100 ºi 200 lei
art. 8 lit. a-e între 200 ºi 400 lei
Pentru PERSOANE JURIDICE
Încãlcarea prevederilor art.1 lit. a-k între 150-300 lei
art. 3 lit. a, b între 300 ºi 1000 lei
lit. c, d între 100 ºi 300 lei
lit. e între 200 ºi 500 lei
art. 5 lit. a-j între 100 ºi 500 lei
art. 6 lit. a, b între 200 ºi 500 lei
lit. c, f între 200-400 lei
art. 7 lit. a-c între 200 ºi 400 lei
art. 8 lit. a-e între 300 ºi 500 lei
Capitolul III
CONSTATAREA CONTRAVENÞIILOR
Art. 9 Contravenþiile la prezenta hotãrâre se constatã printr-un
proces verbal care stabileºte ºi sancþioneazã contravenþiile.
Art. 10 Constatarea contravenþiilor sãvârºite la prezenta hotãrâre
se face de cãtre persoane împuternicite de primar, în persoana
viceprimarului Olariu Simion ºi agenþilor de poliþie din cadrul Postului de
Poliþie Racoviþa.
Art. 11 (1) Procesul verbal de constatare a contravenþiei va cuprinde,
în mod obligatoriu, data, locul unde este încheiat, numele ºi prenumele,
calitatea ºi instituþia din care face parte agentul constatator, datele
personale din actul de identitate al persoanei sancþionate, CNP-ul,
ocupaþia ºi locul de muncã ale contravenientului, descrierea faptei
contravenþionale cu indicarea datei, orei ºi loculului în care a fost
sãvârºitã, precum ºi arãtarea tuturor împrejurimilor ce pot servi la
aprecierea gravitãþii faptei ºi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite,
indicarea actului normativ prin care se stabilesc ºi se sancþioneaza
contravenþia, posibilitatea achitãrii în termen de 48 de ore a jumãtate
din minimul amenzii prevãzute de prezenta hotãrâre, termenul de
exercitare a cãii de atac ºi organul la care se depune plângerea.
(2) În cazul în care contravenientul este minor, procesul verbal
va cuprinde ºi numele, prenumele ºi domiciliul pãrinþilor sau ale
reprezentanþilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia.
(3) În situaþia în care contravenientul este persoana juridicã,
în procesul verbal se vor face menþiuni cu privire la denumirea, sediul,
numãrul de înmatriculare în Registrul Comerþului ºi codul fiscal al acesteia,
precum ºi datele de identificare a persoanei care o reprezintã.
(4) În momentul încheierii procesului verbal, agentul
constatator este obligat sã aducã la cunoºtinþa contravenientului
dreptul de a face obiecþiuni cu privire la conþinutul actului de constatare.
Obiecþiunile sunt consemnate distinct în procesul verbal, la rubrica
”alte mentiuni”, sub sancþiunea nuliãþii procesului verbal.
Art. 12 (1) Procesul verbal se semneazã pe fiecare paginã de
agentul constatator ºi de contravenient. În momentul în care
contravenientul nu se aflã de faþã, refuzã sau nu poate sã semneze,
agentul constatator va face menþiuni despre aceste împrejurãri, care
trebuie sã fie confirmate de cel puþin un martor. În acest caz, procesul
verbal va cuprinde ºi datele personale din actul de identitate al
martorului ºi semnãtura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
Art.13 (1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel
mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, jumãtate din
minimul amenzii prevãzute în prezenta hotãrâre, agentul constatator
fãcând menþiuni despre aceastã posibilitate în procesul verbal.
(2) Plata amenzii se face la Primãria Comunei Racoviþa, iar o
copie de pe chitanþã se predã de cãtre contravenient agentului
constatator sau se trimite prin poºtã organului din care acesta face
parte, în termenul prevãzut la alineatul (1).
(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumãtate din
minimul amenzii prevãzute de prezenta hotãrâre, pentru fapta sãvârºitã
orice urmãrire înceteazã.
(4) În cazul în care contravenienþii persoane juridice sunt
sancþionaþi de trei ori, se va retrage autorizaþia de funcþionare,
reautorizarea fãcându-se în condiþiile legii.
Capitolul IV
CÃILE DE ATAC
Art. 14 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenþiilor
ºi de aplicare a sancþiunii se poate face plângere în termen de 15 zile
de la data înmânãrii sau comunicãrii acesteia.
Art. 15 (1)Plângerea însoþitã de copia procesului verbal de
constatare a contravenþiei se depune la organul din care face parte
organul constatator, acesta fiind obligat sã o primeascã ºi sã înmâneze
depunãtorului o dovadã în acest sens.
(2) Plângerea, împreunã cu dosarul cauzei, se trimit de
îndatã la Judecãtoria Avrig.
(3) Plângerea suspendã executarea.
DISPOZIÞII FINALE
Art. 16 Dispoziþiile prezentei hotãrâri se completeazã cu OG 2/2001
privind regimul juridic al contravenþiilor.
PREªEDINTE
LIMBÃªAN CAMELIA

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR
PAVEL VIRGINIA

rosu galben albastru negru
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HOTÃRÂREA NR . 57
privind suplimentarea utilizãrii din excedentul bugetar constituit la data de
31.12.2015 a sumei de 92,75 mii lei pentru lucrãri de investiþii - secþiunea
dezvoltare pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Racoviþa, Jud. Sibiu.
Analizând raportul de
specialitate cu nr. 446 din
08.08.2016, al serviciului
contabilitate, privind utilizarea
din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2015
a sumei de 8,30 mii lei, pentru
lucrãri de investiþii - secþiunea
dezvoltare pentru anul 2016;
În conformitate cu art. 19
alin. 1 lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a
din Legea nr. 273/2006
privind Finanþele publice
locale, precum ºi Legea nr.
500/2002 privind Finanþele

Publice;
Vãzând avizul comisiei de
specialitate a Consiliului
Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin.
4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, ºi
ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã,
HOTÃRÃªTE:
Art. l. Se aprobã suplimentarea utilizãrii din excedentul
bugetar constituit la data de

31.12.2015 a sumei de 72,00
mii lei pentru lucrãri de
investiþii - secþiunea dezvoltare pentru anul 2016, conform anexei nr. 1 care face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Se aprobã suplimentarea utilizãrii din excedentul bugetar constituit la
data de 31.12.2015 a sumei
de 20,75 mii lei pentru
finanþarea Asociaþiei GAL
Þara Oltului ºi a Asociaþiei
Viitorul Racoviþa.
Art. 3. Primarul comunei
Racoviþa, în calitate de

Anexa nr. 1 la HCL nr. 57/2016 privind suplimetarea utilizãrii din excedentul
bugetar constituit la data de 31.12.2015 a sumei de 92,75 mii lei pentru
lucrãri de investiþii - secþiunea dezvoltare pentru anul 2016
- mii lei Nr. crt. Denumireobiectiv
1.
Construire grup sanitar
ºi spaþiu depozitare la
Cãmin Cultural Racoviþa
2.
Construire grup sanitar
la Cãmin Cultural
Sebeºu de Sus
3.
Cotizaþie Asociaþia
"GAL Þara Oltului"
- an 2016
4.
Susþinerea financiarã
a Asociaþiei Viitorul
Racoviþa 2016
TOTAL

ordonator principal de credite
ºi compartimentul financiar
contabil, vor asigura executarea prezentei hotãrâri.
Art. 4. Prezenta hotãrâre se

Cod

Prev.init Trim III

Prev.def

24.67.02.71

58,00

+ 42,00

100,00

24.67.02.71

39,00

+30,00

69,00

24.67.02.59

13,00

+ 11,75

24,75

24.67.02.59
92,75

24,75

+ 9,00

33,75

aduce la cunoºtinþa public
prin grija secretarului comunei Racoviþa.
Adoptatã în comuna
Racoviþa, la 25 august 2016.

PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER, BUCUR IOAN
CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

Noi modalitãþi de platã pentru tipãrirea permiselor ºi paºapoar
telor
paºapoartelor
Plata taxelor pentru paºaport, contravaloarea certificatelor
de înmatriculare, a autorizaþiilor provizorii ºi a permiselor de
conducere, precum ºi a tarifelor aferente confecþionãrii ºi
valorificãrii plãcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii
unui numãr de înmatriculare preferenþial, pãstrãrii
combinaþiei numãrului de înmatriculare se poate face prin
internet banking, virament bancar, mandat poºtal sau în
numerar.
Plata on-line în sistem internet banking sau prin virament
se poate face la orice bancã unde persoana are deschis
un cont bancar în contul deschis de cãtre Instituþia
Prefectului Judeþul Sibiu, astfel:
Pentru contravaloarea taxei de paºaport: IBAN:
RO39TREZ576502602X019876

Pentru contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a
autorizaþiilor provizorii ºi a permiselor de conducere, a
taxelor aferente confecþionãrii ºi valorificãrii plãcilor cu
numere de înmatriculare, atribuirii unui numãr de
înmatriculare preferenþial, pãstrãrii combinaþiei numãrului
de înmatriculare: IBAN: RO22TREZ576502601X019875
Conturile menþionate mai sus sunt valabile ºi în cazul
în care plata se face prin mandat poºtal. Obligatoriu, pe
documentul de platã vor fi înscrise urmãtoarele informaþii:
CNP-ul ºi numele persoanei beneficiare a serviciului
solicitat, unul din conturile IBAN indicate mai sus, în funcþie
de serviciul solicitat, codul fiscal al Instituþiei Prefectului
Judeþul Sibiu (CUI 4556255), suma ºi denumirea
serviciului a cãrui contravaloare se încaseazã. Banca este
Trezoreria Municipiului Sibiu.

Plata în numerar se poate face la:

TREZORERIA MUNICIPIULUI SIBIU
Sibiu, Calea Dumbrãvii nr.28-32
Program: Luni, Marþi, Joi, Vineri: 8:30 -16:30
Miercuri: 8:30-18:30

OFICIUL JUDEÞEAN DE POªTÃ
Sibiu, str. Mitropoliei nr.14
Program: Luni, Marþi,Miercuri, Joi, Vineri: 8:30 -16:30
GHIªEUL UNIC AL TREZORERIEI MUNICIPIULUI SIBIU
Din cadrul Prefecturii Judeþului Sibiu
Sibiu, str. Andrei ªaguna nr.10 nr.14
Program: Luni, Marþi,Miercuri, Joi, Vineri: 8:30 -16:30
Vineri: 8:30-14:00

MÃSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICUL
ARE
CANICULARE

I. Prevenirea incendiilor
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
temperaturilor atmosferice
ridicate ºi a lipsei de precipitaþii,
urmând a se stabili mãsurile de
protecþie specifice;
- 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 agricole
folosite la recoltarea 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 cele
frecventate pentru agreement;
- 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 permit

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:
a) condiþii meteorologice fãrã
vânt;
b) parcelarea miriºtii în
suprafeþe de maximum 10 ha,
prin fâºii arate;
c) izolarea zonei de ardere faþã
de cãi de comunicaþie,
construcþii, culturi agricole
vecine, instalaþii, fond forestier,
prin executarea de fâºii arate;
d) desfãºurarea arderii numai
pe timp de zi;
e) asigurarea pânã la
finalizarea arderii a personalului
de supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeþe
de ardere mai mici de 5 ha a
substanþelor ºi mijloacelor de
stingere necesare;
g) 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;
III. Recomandãri privind
protecþia populaþiei pe timpul
caniculei:
- Deplasãrile sunt recomandate
în primele ore ale dimineþii sau
seara, pe cât posibil prin zone
umbrite, alternând deplasarea cu

repausul, în spaþii dotate cu aer
condiþionat (magazine, spatii
publice);
- Evitaþi aglomeraþiile,
expunerea la soare, efortul fizic
intens între orele 11.00-18.00;
- Purtaþi haine lejere, subþiri,
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 cu
valoare caloricã micã;
- Evitaþi bãuturile ce conþin
cofeinã (cafea, ceai, cola) sau
zahãr (sucurile carbogazoase)
în cantitate mare;
- Evitaþi alimentele cu un
conþinut sporit de grãsimi, în
special de origine animalã;
- Nu consumaþi alcool (inclusiv
bere) – vã 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 oferiþi-le
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
tratamentul, conform indicaþiilor
medicului. Este foarte util ca în
perioada canicularã sã se
consulte medicul curant, în
vederea adaptãrii schemei
terapeutice la condiþiile existente;
- Pentru ameliorarea condiþiilor
la locul de muncã se va reduce
intensitatea ºi ritmului activitãþilor
fizice, se va alterna efortul
dinamic cu cel static ºi alternarea
perioadelor de lucru cu
perioadele de repaus, în locuri
umbrite
ori
ventilate
corespunzãtor.

COMUNICAT DE PRESÃ
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã elibereazã adeverinþe
pentru beneficiarii schemelor de platã (schema de platã unicã pe suprafaþã, plata redistributivã,
plata pentru practici agricole benefi ce pent ru climã ºi mediu ºi mãsurile de dezvoltare ruralã),
implementate de Agenþie în cadrul Campaniei 2016, respectiv pentru cei care intenþioneazã sa
acceseze credite în vederea finanþãrii activitãþilor curente, de la insituþiile bancare ºi non-bancare
care au încheiat convenþii cu APIA.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) ºi Fondul Naþional de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garanteazã creditele acordate de bãnci
fermierilor.
Toate convenþiile încheiate între APIA, instituþiile bancare ºi non-bancare ºi FGCR/FNGCIMM vor
fi postate pe site-ul instituþiei la adresa: www.apia.org.ro.
Astfel, potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã a fermierului, APIA elibereazã o adeverinþã prin care
confirmã cã acesta a depus cererea unicã de platã pentru anul 2016 solicitând sprijin pentru schema
de platã unicã pe suprafaþã, plata redistributivã, plata pentru practici agricole benefice pentru climã ºi
mediu ºi/sau pentru mãsurile de dezvoltare ruralã. De asemenea, prin adeverinþã se confirmã, la data
emiterii acesteia, suprafaþa determinatã pentru platã pentru schemele de platã care fac obiectul
convenþiei, cã s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea
schemelor de platã care fac obiectul convenþiei ºi cã beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face
obiectul excluderilor de la platã pentru aceste scheme de platã, îndeplinind condiþiile generale pentru
acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaþia în vigoare.
Valoarea creditului va fi în cuantum de pânã la 90% din valoarea sumei calculate conform
adeverinþei eliberate de APIA.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 839/2016
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 703/2013
privind aprobarea condiþiilor în care se vor încheia convenþiile dintre instituþiile financiare bancare ºi
nebancare ºi Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, în vederea finanþãrii de cãtre acestea
a activitãþilor curente ale beneficiarilor plãþilor derulate prin Agenþie, în baza adeverinþelor eliberate de
APIA. Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii
plãþilor directe, astfel încât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi ROBOR 6M + maxim
2, 5 %, iar comisioanele aferente creditului sã fie în limita de 1%.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE

rosu galben albastru negru

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Racoviþa vã informeazã:

