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Nu plânge, Maicã Românie!
“Nu plânge, Maicã Românie,
Cã am sã mor neîmpãrtãºit!
Un glonþ pornit spre pieptul tãu,
Cu pieptul meu eu l-am oprit…
Nu plânge, Maicã Românie!
E rândul nostru sã luptãm
ªi din pãmântul ce ne arde
Nici o fãrâmã sã nu dãm!
Nu plânge, Maicã Românie!
Pentru dreptate noi pierim;
Copiii noºtri, peste veacuri,
Onoare ne vor da, o ºtim!

Versuri gãsite în raniþa unui soldat mort în toamna anului
1918, pe muntele Sorica din Carpaþii de Curburã

De Ziua Naþionalã a
României, Trenul Regal va
trece prin Racoviþa

Urãri de Ziua Naþionalã a României
Cu prilejul zilei de
1 Decembrie, Ziua Naþionalã a
României ºi a tuturor
românilor, vã doresc
prosperitate, înþelepciune,
unitate, demnitate ºi multe
bucurii alãturi de familie. În
aceste momente aniversare,
sã nu uitãm sã fim mândri cã
suntem români ºi sã ne
amintim cu emoþie de jertfa
eroilor pentru ca noi sã
putem trãi liberi pe acest
pãmânt. LA MULÞI ANI!
Primarul comunei Racoviþa,
Simion OLARIU

Lucrãri ºi servicii executate
sau aflate în curs de execuþie

Cei ce doresc sã vadã ºi sã imortalizeze Trenul Regal al României,
vor avea aceastã ocazie joi, 1 decembrie, când aceastã garniturã va
trece prin staþia CFR Racoviþa.
Trenul Regal va efectua cãlãtoria tradiþionalã prilejuitã de Ziua
Naþionalã a României, iar în acesta vor fi Alteþele Lor Regale Principesa
Moºtenitoare Margareta ºi Principele Radu, membrii unor familii regale
europene dar ºi alþi oaspeþi importanþi.
Traseul din acest an al cãlãtoriei de 1 Decembrie este cuprins între
Sinaia ºi Sibiu.
Ultima oprire a Trenului Regal, înainte de Sibiu, va fi în Gara Avrig.
De aici, trenul va pleca spre destinaþie în jurul orei 15,50.
Cãlãtoria Trenului Regal de 1 Decembrie – Ziua Naþionalã a
României este deja o tradiþie, iar traseul simbolic strãbãtut este diferit
de la un an la altul.

- În data de 23 noiembrie
2016 a avut loc vizita în teren
pentru proiectul “Captarea,
tratarea ºi înmagazinarea apei
potabile în localitatea Sebeºu
de Sus, comuna Racoviþa,
judeþul Sibiu”, proiect în valoare
de aproximativ 800.000 de euro.
Dacã totul decurge conform
graficelor, în luna martie a
anului 2017, comuna Racoviþa
va putea semna contractul de
finanþare în vederea introducerii
apei potabile în Sebeºu de Sus.
Durata maximã de
implementare a acestui proiect
va fi de aproximativ 36 de luni,
din momentul semnãrii
contractului de finanþare.
- În urma alocãrii sumelor

pentru inundaþii, prin Hotãrârea
de Guvern nr. 752/2016,
Primãria comunei Racoviþa a
demarat, în regim de urgenþã,
refacerea obiectivelor aprobate
prin respectiva hotãrâre. În
acest moment se lucreazã la
drumurile de exploatare (Valea
Lupului ºi Valea Moaºei), pentru
aducerea lor la starea iniþialã,
avutã înainte de inundaþiile din
luna iulie 2016. De asemenea,
se lucreazã la podul din
Rogoaze, pod distrus în urma
inundaþiilor, iar in perioada
urmãtoare se va reface ºi podul
de pe strada Cornel Lupea
(înspre proprietatea familiei
Matei). Aceste lucrãri trebuie
finalizate pânã la data de

De 1 Decembrie, le doresc
tuturor românilor sã aibã
parte de liniºte, bunãstare,
înþelegere ºi respect.
Cu acest prilej, românii de
pretutindeni îºi îndreaptã
gândurile de recunoºtinþã ºi
spre cei care au luptat pentru
identitatea noastrã ºi
s-au sacrificat pentru
pãmântul ºi valorile þãrii.
La mulþi ani, români!
La mulþi ani, România!
Viceprimarul comunei
Racoviþa,
Ioan STOIA
15 decembrie 2016.
- În luna noiembrie au fost
finalizate achiziþiile aferente
serviciilor de proiectare pentru
“Reabilitare strada Gãrii din
localitatea Racoviþa, comuna
Racoviþa, judeþul Sibiu”. Aceste
lucrãri constau în: întocmirea
studiilor de teren necesare
(topo, geo, hidro, dupã caz),
întocmirea documentaþiilor
pentru obþinerea certificatului de
urbanism, a avizelor, a
autorizaþiei de construire,
întocmirea proiectul tehnic, a
detaliilor de execuþie precum ºi
asistenþã tehnicã pe perioada
implementãrii investiþiei.
Dupã definitivarea
serviciilor de proiectare, în anul
2017, se vor putea contracta
lucrãrile de reabilitare
a acestei strãzi care face
legãtura cu gara din localitate,
lucrãri absolut necesare
deoarece foarte mulþi cetãþeni
strãbat acest drum zilnic.
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Nu plânge, Maicã Românie!
Adunã tot ce-i bun sub soare;
Ne cheamã ºi pe noi la praznic,
Când România va fi Mare!”
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Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei, prezentarea Regulamentului
Local de Organizare ºi Desfãºurare a Activitãþii de Publicitate, reclamã ºi
Afiºaj în couna Racoviþa

Anexa la HCL. 43/2016

REGULAMENT LOCAL DE
ORGANIZARE ªI DESFÃªURARE A ACTIVITÃÞII DE
PUBLICITATE, RECLAMÃ
ªI AFIªAJ ÎN
COMUNA RACOVIÞA
IV.2. Reclama publicitarã
amplasatã pe imobile ºi la sol
ART.12. Activitatea de
reclamã/publicitate realizatã
pe imobile - construcþii
Reclama pe imobile poate fi
realizatã prin urmãtoarele
sisteme publicitare: panouri
publicitare, casete luminoase,
mesh-uri.
Sistemele publicitare menþionate în aliniatul precedent se
pot amplasa numai pe:
- calcanul imobilelor;
- faþada unui imobil, care
trebuie sã îndeplineascã obligatoriu urmãtoare condiþii:
trebuie sã aibã un procent de
70% suprafaþã plinã (nevitratã)
ºi panoul sã nu obtureze ferestrele existente;
- terasele clãdirilor.
Se acceptã reclama tip mesh

ºi/sau pe suport poliplan montate pe faþadele imobilelor, cu
excepþia zonei de publicitate
restrânsã a localitãþii, unde
aceastã activitate este interzisã.
Mesh-urile se pot amplasa
în zona de publicitate restrânsã
în situaþiile în care acestea constituie protecþie cãtre domeniul
public, pe perioada efectuãrii
lucrãrilor de consolidare/
restaurare, dar nu mai mult de
un an calendaristic.
În aceste cazuri, mesh-urile
vor reproduce, în mod obligatoriu, imaginea construcþiei dupã
consolidare/restaurare, mesajele publicitare putând fi pe o
suprafaþã de maximum 30%.
Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau faþadele
clãdirilor nu vor depãºi limitele
acestora.
Pe un imobil va putea fi amplasat doar un singur sistem
publicitar, pe faþadã sau pe
calcan, ºi un singur sistem
publicitar pe terasa imobilului
în cauzã.
Amplasarea se va realiza
numai cu acordul tuturor proprietarilor imobilului.

Conþinutul reclamelor nu va
contraveni normelor de esteticã, civilizaþie, decenþã ºi bun
gust.
În situaþia în care existã îndoieli cu privire la conþinutul reclamei, acesta se va supune
avizãrii Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului ºi
Urbanism.
Pe faþada spaþiilor comerciale de la parterul imobilelor
se pot amplasa, alãturi de
firme ºi sisteme publicitare de
tipul celor prevãzute de art.12,
alin.1, pe care se poate desfãºura activitate de publicitate
dacã reclama are o conexiune
strictã cu activitatea desfãºuratã în acel spaþiu.
Reclama amplasatã pe
faþada unui spaþiu comercial de
la parterul imobilului va fi tratatã
diferenþiat faþã de firmã prin
culoare, formã ºi dimensiuni ºi
poate fi amplasatã ºi peste
ferestrele spaþiului comercial.
Sistemele publicitare se vor
amplasa astfel încât sã nu
împiedice funcþionalitatea
construcþiilor ºi a elementelor
acestora ºi sã nu afecteze

structura de rezistenþã a
clãdirilor.
Suprafaþa maximã admisã a
panoului publicitar nu va depãºi 50 mp ºi va fi obligatoriu
iluminat.
Reflectoarele se vor amplasa astfel încât sã asigure o
iluminare uniformã ºi sã nu
afecteze traficul auto ºi pietonal,
precum ºi confortul locatarilor
din imobil, fiind mascate de
elemente ale construcþiei sau
reclamei. Distanþa dintre partea cea mai coborâtã a reflectoarelor ºi nivelul trotuarului
sau a terenului, dupã caz, va fi
de minim 3,00 m.
Sistemele publicitare amplasate pe terasele imobilelor
vor avea urmãtoarele înãlþimi:
- maxim 3,00 m dacã faþada
construcþiei suport are înãlþimea mai micã de 15 m;
- maxim 1/5 din înãlþimea
faþadei, dar nu mai mult de 6,00
m, în cazul construcþiilor mai
înalte de 15 m.
Se interzice desfãºurarea
activitãþii de reclamã/publicitate,
ºi implicit amplasarea de
sisteme publicitare, pe:
- imobile ce adãpostesc
sedii ale autoritãþilor publice;
- gardurile ºi în cadrul perimetrului cimitirelor;
- imobile monumente istorice;
- imobile în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþi

sanitare;
- imobile în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþi de
învãþãmânt, culturã sau altele
asemenea – cu excepþia unor
evenimente publice organizate
sau dacã reclama are legaturã
cu obiectul de activitate al
instituþiei respective ºi cu
acordul forului tutelar;
- imobile aparþinând lãcaºurilor de cult;
- construcþii provizorii (chioºcuri);
- stâlpi de folosinþã în comun,
cu excepþia casetelor luminoase ºi a eºarfelor publicitare;
- arbori.

Dimensionarea ºi amplasarea sistemelor publicitare se
va face cu respectarea condiþiilor impuse de Ordinul nr. 571/
1997 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea ºi amplasarea construcþiilor, instalaþiilor ºi panourilor
publicitare în zona drumurilor,
pe poduri, pasaje, viaducte ºi
tuneluri rutiere, a O.U.G. nr. 195/
2002 privind circulaþia pe
drumurile publice ºi a O.G.
nr.43/1997, republicatã, privind
regimul drumurilor.
Se interzice:
- amplasarea de panouri
publicitare cu luminã dinamicã
la distanþã mai micã de 50 m
ART. 13. Activitatea de
de intersecþii, fie semnalizate,
reclama efectuatã prin
fie nesemnalizate;
sisteme publicitare
- amplasarea sistemelor
amplasate la sol
publicitare luminoase care pot
tulbura liniºtea publicã ºi
Clasificarea sistemelor pu- siguranþa circulaþiei;
blicitare care sunt permise în
- amplasarea de semne
vederea efectuãrii reclamei la direcþionale pe stâlpi (casete);
sol, pe domeniul public sau
- amplasarea sistemelor
privat al comunei Racoviþa cât publicitare în parcuri sau zone
ºi pe terenurile aflate în pro- bogat plantate, în zone verzi cu
prietatea persoanelor fizice caracter ornamental, precum ºi
sau juridice:
în cele destinate recreerii ºi a
- panouri publicitare pe sulocurilor de joacã amenjate în
port propriu de tip citylight, tip
backlight, tip unipol, tip tv acest sens, în cazuri de
excepþie fiind necesarã întocscreen;
mirea unui studiu de impact
- totemuri;
- sisteme publicitare volu- avizat ºi aprobat în condiþiile
legii.
metrice;
(va continua)
- ansambluri de panouri.

Integrarea socio - profesionalã a persoanelor aflate în cãutarea unui loc de
muncã, beneficiare de venit
minim garantat, reprezintã
unul dintre obiectivele
importante ale Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Sibiu.
Agenþia Judeþeanã de
Ocupare a Forþei de Muncã
Sibiu, prin Serviciul de
Ocupare EURES România,
oferã 800 de locuri de
muncã vacante în Spania
pentru 500 de femei ºi 150
de cupluri, pentru muncã
sezonierã, la recoltat
cãpºuni. Sunt solicitate
persoane apte pentru

munca la câmp; ne se
solicitã experienþã; nu se
solicitã limbã strãinã.
- Durata contractului de
muncã este de
aproximativ 3 luni.
- Data estimatã de
angajare este
15 februarie 2017.
- Timpul de lucru
este de 6,5 ore pe zi
(39 de ore pe sãptãmânã
împãrþite în 6 zile).
- Ziua a ºaptea este
zi de odihnã, care
poate sã nu coincidã cu
ziua de duminicã.
- Programul de lucru
începe la primele
ore ale dimineþii.

- Salariul oferit este de
40.15 euro/zi brut, plãtibil la
douã sãptãmâni prin
transfer bancar.
- Contribuþiile datorate
sunt 2% impozit pe venit ºi
113 euro asigurare socialã.
- Cazarea este oferitã de
angajator contra unei
sume de 1,6 euro/zi.
Persoanele care doresc
sã aplice pentru unul dintre
aceste locuri de muncã
trebuie sã se adreseze
consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Judeþene
pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Sibiu, strada
Morilor, nr. 51 A, etaj 4,
camera 448, telefon 0269
210882, interior 119.

Doar persoanele înscrise
la Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Sibiu pânã în data de 12
decembrie 2016, pot
participa la selecþie.
Selecþia va avea loc la
Râmnicu Vâlcea, la sediul
Centrului Regional de
Formare Profesionalã a
Adulþilor din Râmnicu
Vâlcea, strada Calea lui
Traian, nr. 98, judeþul
Vâlcea, în perioada:
- 15 decembrie 2016
(începând cu ora 12);
- 16 decembrie 2016
(începând cu ora 9).
Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Sibiu

Ajutorul de încãlzire pentru sezonul rece

Primãria comunei Racoviþa primeºte cererile pentru
acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, aferent
sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017.
Ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei se acordã familiilor ºi
persoanelor singure, cetãþeni
români dar ºi cetãþeni strãini,
care au domiciliul sau reºedinþa pe teritoriul administrativ
al comunei Racoviþa. Cuantumul ajutorului va fi diferit, în
funcþie de venitul net mediu
lunar pe membru de familie,
dar ºi în funcþie de sistemul
utilizat pentru încãlzirea locuinþei: gaze naturale, energie
termicã, energie electricã,

lemne, cãrbuni sau combustibili petrolieri. Acest sprijin
financiar se acordã celor în
drept numai pentru locuinþa de
domiciliu/de reºedinþã a
acestora.
Pentru a obþine ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei,
reprezentantul familiei care
îndeplineºte criteriile va
depune o cerere – declaraþie
pe propria rãspundere, un
formular tipizat aprobat prin
HG 778/2013. Aceastã cerere

poate fi procuratã în formatul
tipãrit de la sediul Primãriei
comunei Racoviþa.
Împreunã cu cererea tip, solicitanþii vor depune ºi acte doveditoare privind componenþa
familiei, veniturile membrilor
acesteia, precum ºi bunurile
mobile ºi imobile deþinute.
În scopul completãrii corecte a formularului:
· Prin “familie” se înþelege
soþul, soþia, precum ºi alte persoane, indiferent dacã între
acestea existã sau nu relaþii
de rudenie, care au acelaºi
domiciliu sau reºedinþã ºi/sau
care locuiesc ºi se gospodãresc împreunã, sunt înscrise
în cartea de imobil ºi sunt luate
în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreþinere a locuinþei.
· Prin “persoanã singurã” se
înþelege persoana care a
împlinit vârsta de 18 ani, care
locuieºte singurã ºi nu se mai
aflã în întreþinerea pãrinþilor,
precum ºi persoana cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 18 ani, care
locuieºte ºi se gospodãreºte
singurã ºi are capacitatea de
exerciþiu anticipatã.
· Prin „locuinþa de domiciliu
sau reºedinþa” se înþelege
locuinþa aflatã în proprietatea
titularului ajutorului sau
închiriatã sau asupra cãreia
exercitã un drept de folosinþã
în condiþiile legii, situatã la
adresa înscrisã în actele de

identitate ale membrilor de
familie sau, dupã caz, adresa
la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil ºi
sunt luate în calcul la stabilirea
cheltuielilor de întreþinere a
locuinþei. Locuinþa socialã este
inclusã în aceastã categorie.
· Persoana care depune
cererea poate avea una dintre
urmãtoarele calitãþi:
- proprietarul locuinþei pentru
care se solicitã ajutorul,
- succesorul de drept al
proprietarului,
- persoana care a înstrãinat
locuinþa în baza unui contract
de vânzare-cumpãrare cu
clauzã de întreþinere sau cu
drept de habitaþie,
- titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune
al locuinþei
- alt membru de familie
major ºi împuternicit de proprietarul locuinþei sau de titularul contractului de închiriere
- reprezentantul legal al
persoanei singure care nu a
împlinit vârsta de 16 ani sau
al persoanelor prevãzute la art.
43 alin. (1) lit. b) ºi art. 178 lit.
a) ºi b) din Legea nr. 287/2009,
republicatã, cu modificãrile
ulterioare.
· Persoanele care solicitã
ajutorul pentru încãlzirea cu
energie termicã au obligaþia
de a completa numãrul de
camere ale locuinþei.

· La stabilirea venitului net
mediu lunar pe membru de
familie ºi, dupã caz, al persoanei singure se iau în calcul
toate veniturile realizate de
membrii acesteia în luna
anterioarã depunerii cererii.
Cererile de acordare a ajutorului de încãlzire a locuinþei,
însoþite de actele doveditoare,
se depun la sediul Primãriei
comunei Racoviþa, pentru
constituirea dreptului la
încãlzire pe toatã perioada
sezonului rece 2016-2017.
Cetãþenii care îndeplinesc
condiþiile pentru a primi acest
ajutor pe parcursul sezonului
rece, stabilirea dreptului la
ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se face începând cu luna
depunerii cererii, pentru cei
care au depus documentele
pânã la data de 20 a lunii
respective. Dacã cererea a fost
depusã dupã data de 20 a
lunii, beneficiarul va avea
dreptul la ajutor din urmãtoarea lunã.
Nu au dreptul la ajutor pentru încãlzirea locuinþei familiile
sau persoanele singure care
deþin în proprietate unul dintre
bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordãrii ajutorului
pentru încãlzirea locuinþei, aºa
cum sunt stabilite în H.G.
nr.920/2011:
- Clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti

- Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã ºi alte
terenuri intravilane care
depãºesc 1000 mp în zona urbanã ºi 2000 mp în zona ruralã
- Autoturism/autoturisme ºi/
sau motocicletã/motociclete
cu o vechime mai micã de 10
ani cu excepþia celor adaptate
pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor
dependente precum ºi pentru
uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile
- Mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai
mare de 10 ani
- Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu
sau fãrã remorci, rulote,
autobuze, microbuze
- ºalupe, bãrci cu motor,
scutere de apã, iahturi
- Utilaje agricole (tractor,
combinã autopropulsatã ºi de
prelucrare agricolã (presã de
ulei, moarã de cereale)
- Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acþionate hidraulic, mecanic sau electric)
- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
- Suprafeþe de teren, animale ºi pãsãri a cãror valoare
netã de producþie anualã
depãºeºte suma de 1000
euro pentru persoana singurã,
respectiv suma de 2.500 Euro
pentru familie.
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DISPOZIÞIA nr. 211/2016
privind convocarea ºedinþei ordinare
din data de 29 noiembrie 2016
1) Proiect de hotãrâre
privind stabilirea impozitelor
ºi taxelor locale,
precum ºi a taxelor
speciale, pe anul 2017;
2) Proiect de hotãrâre
privind aprobarea preþurilor
de vânzare pentru masa
lemnoasã din
partizile 376 ºi 379;
3) Proiect de hotãrâre
privind modificarea
taxei de închiriere
pentru terenurile din
zona Grãdini Mârºa;
4) Proiect de hotãrâre

privind extinderea corpului
de clãdire B (ºcoala nouã)
pentru asigurare
spaþiu de funcþionare a
grãdiniþei cu 3 grupe;
5) Proiect de hotãrâre
privind alocarea
din bugetul local
a sumei de 5.000 lei
necesarã organizãrii
spectacolului ”Tradiþii ºi
obiceiuri de Crãciun,,.
Emisã în Racoviþa,
la 23 noiembrie 2016.
primar, Olariu SIMION
secretar, Maria SÎRBU

Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã
Serviciul
Public
aP
ersoanelor Tãlmaciu vã informeazã
Persoanelor
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;

COMUNA RACOVIÞA
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ

10 mãsuri simple pentru un Crãciun fericit
Pânã pe 24 decembrie,
depozitaþi bradul
afarã, într-un recipient cu
apã, pentru a-ºi
pãstra prospeþimea un
timp îndelungat;
Montaþi bradul
într-un suport stabil ºi
sigur. Asiguraþi-vã
alãturi un vas cu apã;
Montaþi lumânãrile în
suporturi incombustibile;
Nu lãsaþi niciodatã
copiii sã se joace
în apropierea
lumânãrilor aprinse;
Folosiþi doar instalaþii ºi
decoraþiuni electrice fãrã
defecþiuni ori improvizaþii;
Nu amplasaþi lumânãri

aprinse în apropierea
bradului, decoraþiunilor
ori materialelor
combustibile;
Distanþa de
protecþie dintre brad ºi
materiale combustibile
sau aparate electrice
este de cel puþin 30 cm;
Achiziþionaþi artificii doar
din magazine autorizate.
Nu lãsaþi copiii sã se
joace cu artificii;
Verificaþi integritatea
ºi curãþenia coºurilor
de fum;
Înainte de culcare,
stingeþi soba, lumânãrile
ºi deconectaþi aparatele
electrice de încãlzit ori

decoraþiunile electrice.
În caz de incendiu,
apelaþi numãrul de
telefon 112.
SÃRBÃTORI FERICITE!
ªEF SVSU Racoviþa
Lucian GEREA

Anunþ
Comuna Racoviþa, judeþul Sibiu, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei publice
de execuþie vacante de

REFERENT AGRICOL, grad profesional debutant,
în data de 09.01.2017 – proba scrisã ºi în data de 12.01.2017 – interviul.
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Racoviþa, str. Protopop Valeriu Florianu, nr.
416, jud. Sibiu. Înscrierile se fac la secretariatul Primãriei comunei Racoviþa, în perioada
28.11.2016 - 23.12.2016. Bibliografia pentru concurs se poate ridica de la secretariatul
Primãriei. Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0269/527201.
Condiþii specifice ocupare post:
- studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat, conform cerinþelor postului
(domeniul agricol);
- disponibil pentru munca în teren;
- cunoºtinte operare calculator – nivel mediu;
- abilitãþi foarte bune de comunicare ºi relaþionare;
- abilitãþi de planificare ºi organizare a activitãþilor;
- cunoaºterea prevederilor legale din sfera de activitate;
- aptitudini: cooperare, disciplinã, atenþie.
primar, OLARIU SIMION

- 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
persoanelor- Consilier, Elena- Delia Stancu

La finalul
turului...
S-a încheiat turul Campionatului Ligii a V-a, Seria II
Sibiu, sezonul 2016 – 2017.
Echipa AS Racoviþa a
obþinut urmãtoarele
rezultate:
- Etapa 1 - 11 septembrie
2016, A.S. Chirpãr - A.S.
Racoviþa (4 – 3);
- Etapa 2 - 18 septembrie
2016, A.S. Racoviþa - Corsav
Veºtem (2 – 3);
- Etapa 3 - 24 septembrie
2016, A.S. Turnu Roºu - A.S.
Racoviþa (2 – 2);

- Etapa 4 - 1 octombrie
2016, A.S. Racoviþa - Progresul Dumbrãveni (5 – 4);
- Etapa 5 - 9 octombrie
2016, Voinþa Roºia - A.S.
Racoviþa (6 – 1);
- Etapa 6 - 15 octombrie
2016, A.S. Racoviþa Lyons.Club Vurpãr (0 – 3);
- Etapa 7 - 23 octombrie
2016, A.S. Racoviþa -

A.S. Bradu (0 – 3);
- Etapa 8 - 29 octombrie
2016, A.S Fraternitas Tãlmaciu - A.S. Racoviþa (2 – 3);
- Etapa 9 - 6 noiembrie
2016, A.S. Racoviþa - A.S.
Nocrich (1 – 2).
La finalul acestui tur,
echipa A.S. Racoviþa
se aflã pe locul 9 al clasamentului, cu 7 puncte.

Suntem ºi pe FFacebook!
acebook!
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

Fondator:
Primãria Comunei Racoviþa ºi
Consiliul Local Racoviþa
Editori: Dan FRÂNCU
Tiparul:

E-mail:

jurnalulderacovita
gmail.com
jurnalulderacovita@gmail.com

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!

rosu galben albastru negru

Olariu Simion, primarul
comunei Racoviþa, judeþul
Sibiu, în temeiul art. 39 alin.
1, art. 68 alin. 1 ºi a
art. 115 alin. llit. a din
Legea nr. 2l5/200l privind
administraþia public localã,
republicatã,
DISPUN:
Art. l. Se convoacã
ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Racoviþa,
în data de 29 noiembrie
2016, ora 18, la sediul
Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
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INFORMAÞII UTILE DESPRE ALEGERILE PARLAMENTARE

Ministerul Afacerilor Interne va asigura paza
birourilor electorale ºi a secþiilor de votare
Dupã încheierea votãrii,
ºtampilele de vot vor fi securizate în plicuri sigilate ºi
înseriate
Pentru acest proces electoral, Ministerul Afacerilor
Interne asigurã achiziþionarea
unor plicuri din plastic transparent, înseriate, prevãzute cu
sistem de sigilare, în care vor
fi introduse ºtampilele cu
menþiunea VOTAT dupã
încheierea votãrii.
Întregul proces de numãrare a voturilor va fi înregistrat
audio-video
Operatorul de calculator al
biroului electoral al secþiei de
vot asigurã înregistrarea
video-audio neîntreruptã a procedurilor realizate de la încheierea votãrii ºi pânã la
pãrãsirea localului secþiei de

vot de cãtre membrii biroului
electoral al secþiei de votare,
în scopul asigurãrii posibilitãþii organismelor electorale
de a verifica respectarea
dispoziþiilor privind numãrarea voturilor ºi constatarea
rezultatelor.

Alegãtorii vor primi
2 buletine de vot
La alegerile parlamentare,
alegãtorii vor primi 2 buletine
de vot - unul pentru alegerea
membrilor Camerei Deputaþilor ºi unul pentru alegerea
membrilor Senatului.
Sistemul informatic de
monitorizare a prezenþei la vot
ºi de prevenire a votului ilegal
ºi la acest proces electoral va
fi folosit Sistemul informatic de
monitorizare a prezenþei la vot
ºi de prevenire a votului ilegal
implementat de Autoritatea
Electoralã Permanentã ºi
dezvoltat de Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale.
Programul semnaleazã
dacã un alegãtor a votat deja

sau daca un alegãtor nu are
drept de vot ºi agregã datele
statistice privind prezenþa la
urne.
Acest sistem a fost utilizat
pentru prima datã la alegerile
locale din acest an.

Pagina oficialã
a Biroului Electoral
Central
A fost creatã pagina oficialã
a Biroului Electoral Central
dedicatã alegerilor Alegerilor Parlamentare 2016
(parlamentare2016.bec.ro).
Pe aceastã paginã puteþi
gãsi informaþii despre procesul alegerilor, statistici ºi
rezulate oficiale.

De ºtiut
Am drept de vot?
Da, dacã ai 18 ani împliniþi
ºi nu þi-a fost interzisã
exercitarea acestui drept prin
hotãrâre judecãtoreascã
definitivã.

Informaþii utile despre
colectarea deºeurilor
Deºi la prima vedere colectarea separatã a
deºeurilor poate pãrea ceva simplu, în realitate
însã în viaþa de zi cu zi pot apãrea ºi unele
situaþii ceva mai complicate.
Mai jos gãsiþi rãspunsurile la unele dintre
cele mai frecvente situaþii care v-ar putea ridica
semne de întrebare.
Cum se colecteazã deºeurile care conþin mai
multe tipuri de material reciclabil (spre
exemplu, un ambalaj care conþine atât hârtie
cât ºi plastic)?
Aceste deºeuri se colecteazã în funcþie de

materialul predominant (în exemplul de mai
sus, dacã acesta este hârtia, atunci se vor
colecta ca hârtie, iar dacã este plasticul, se vor
colecta ca plastic).
Pot arunca deºeurile de ambalaje cu resturi
alimentare în ele?
Nu. Ambalajele trebuie golite de toate
resturile alimentare. Dacã sunt prea murdare,
se aruncã în recipientul gri pentru deºeuri
amestecate.
Trebuie sã spãl deºeurile (de ex. cutiile de
conserve) înainte de a le colecta separat?
Spãlarea cutiilor/sticlelor goale nu este
necesarã. Acestea trebuie golite cât mai bine
de conþinut. Spãlarea lor ar duce la un consum
de apã nejustificat.
Trebuie sã presez deºeurile înainte de a le
colecta?
Da. În acest fel, deºeurile (de ex. buteliile de
PET, dozele de aluminiu) vor ocupa mult mai
puþin loc ºi vor fi mult mai uºor de transportat.
Trebuie sã scot dopul recipienþilor de plastic
înainte de colectare?
Nu este obligatoriu, dar acest lucru este
folositor, deoarece uºureazã activitatea de
reciclare. Recipienþii sunt produºi dintr-un
material diferit de cel din care sunt produse
dopurile. Cele douã se recicleazã în fluxuri
diferite. Mai mult, ca sã puteþi presa recipienþii,
este necesar sã le scoateþi dopurile.
Trebuie sã scot etichetele de pe sticle, PETuri, conserve?
Nu este necesarã scoaterea etichetelor.
Pot colecta polistiren utilizat la ambalarea
alimentelor (de ex. tãviþele pe care este
ambalatã carnea)?
Polistirenul utilizat la ambalarea alimentelor
poate fi colectat separat în vederea reciclãrii
dupã ce vasul, tava etc. sunt golite de conþinut.
Acestea se colecteazã în recipientul galben
pentru colectarea plasticului ºi a metalului.
Pot colecta folii de aluminiu?
Folia de aluminiu utilizatã la împachetarea
alimentelor poate fi colectatã separat doar în
cazul în care este curatã. Dacã folia de aluminiu
este murdarã, trebuie aruncatã în recipientul
pentru deºeuri amestecate.
De ce se colecteazã doar ambalajele (sticle
ºi borcane) din sticlã, nu ºi geamurile sau
vesela spartã?

Unde votez?
La secþia de votare la care
eºti arondat sau, dacã te afli
în altã localitate din judeþul de

domiciliu, la orice secþie de
votare, pe listã suplimentarã.
Cum pot vota?
Cu cartea de identitate,

Sticla de la geamuri, oglinzi, veselã etc.
conþine substanþe chimice care nu se regãsesc
ºi în sticla utilizatã la producerea ambalajelor,
substanþe care intervin în mod negativ în
procesul de reciclare.
În recipientul albastru pot colecta orice fel
de deºeu de hârtie ºi carton?
Da, cu condiþia ca deºeul respectiv sã fie
curat sau nu foarte murdar. De exemplu, nu
puteþi colecta în acest recipient hârtia de la
pachetul de unt, ºerveþelele de hârtie folosite,
scutecele de unicã folosinþã, ºi tampoanele
utilizate, vesela de unicã folosinþã (din hârtie)
utilizatã. Aceste deºeuri trebuie colectate în
recipientul gri pentru deºeurile amestecate.
Trebuie sã cumpãr recipienþii pentru
colectarea separatã a deºeurile reciclabile ºi a
deºeurilor biodegradabile?
Nu trebuie sã cumpãraþi aceºti recipienþi, ei
sunt asiguraþi cu titlu gratuit de cãtre primãrie.
Ce se întâmplã cu deºeurile reciclabile dupã
ce le colectez separat?
Sunt transportate cãtre operatorul de
salubrizare la staþiile de sortare. Dupã ce sunt
sortate, iar eventualele greºeli de colectare
corectate, materialele obþinute sunt transmise
operatorilor economici în vederea reciclãrii.
Ce se întâmplã cu deºeurile biodegradabile
dupã ce le colectez separat?
Sunt transportate de cãtre operatorul de

cu buletinul de identitate
sau cu paºaportul diplomatic
ori de serviciu.

salubrizare la staþiile de compostare. Aici, în
urma unor procese specifice, sunt transformate
în compost, material ce poate fi utilizat ca
îngrãºãmânt. În cazul locuinþelor individuale
unde existã suficient spaþiu, aceste deºeuri pot
fi compostate în curte.
Ce fac cu deºeurile voluminoase care nu încap
în recipienþii de colectare?
Deºeurile voluminoase (ex. mobilã veche,
saltele) necesitã o colectare separatã în vederea
valorificãrii. Verificaþi la operatorul de salubrizare
cu care aveþi contract ce modalitãþi de colectare
separatã vã pune la dispoziþie ºi care sunt
costurile.
Ce fac cu echipamentele electrice ºi
electronice stricate pe care vreau sã le arunc?
Deºeurile de echipamente electrice ºi
electronice sunt colectate în puncte special
amenajate de primãrie. Verificaþi la operatorul
de salubrizare unde este cel mai apropiat punct
de colectare.
Unde pot arunca bateriile pe care nu le mai
pot folosi?
Bateriile ºi acumulatorii portabili (nu auto)
uzate pot fi colectaþi acasã, într-o pungã sau
cutie. Majoritatea supermarketurilor ºi
hypermarketurilor au un punct special amenajat
de colectare a acestora, situat de obicei la
intrarea clienþilor. Când vã duceþi la cumpãrãturi,
luaþi ºi bateriile uzate cu dumneavoastrã ºi lãsaþile la punctul respectiv.

rosu galben albastru negru

Efectivele MAI asigurã paza
sediului Biroului Electoral
Central, Biroului Electoral
al Municipiului Bucureºti, a
sediilor Birourilor Electorale
Judeþene ºi ale celor
18.626 secþii de votare
organizate în þarã.

