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S-au format cetele
de feciori la Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus
Filipescu ºi Mircea Libãºan iar
pahanicii sunt Andrei Bobanga,
Lucian Fogoroº, Iulian Iancu ºi
Marius Telebuº.
Ceata de Feciori Sebeºu de
Sus 2016 este condusã de
primarul Robert Carpiuc, ajutat de
viceprimarul Silviu Carpiuc ºi
crâºmarul Raul Carpiuc.

Balurile de Crãciun din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
Cu ocazia marii sãrbãtori creºtine a Naºterii Domnului, la Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus vor fi organizate baluri tradiþionale.
Primul dintre balurile de Crãciun este organizat de Ceata de Feciori din
Sebeºu de Sus ºi se va desfãºura la Cminul Cultural din sat, duminicã,
începând cu ora 20.
Programul muzical va fi asigurat de Formaþia „Select”.
În cea de-a doua zi de Crãciun ºi la Cãminul Cultural din Racoviþa se va
desfãºura balul organizat de Ceata de Feciori. Balul va începe la ora 20.

Acum, la cumpãna dintre ani, vã sfãtuiesc
pe toþi sã priviþi înapoi cu iertare, înainte
cu speranþã, în jos cu înþelegere ºi în sus
cu recunoºtinþã! Sãrbãtoarea Crãciunului
sã vã deschidã poarta spre un An Nou plin
de bucurii ºi împliniri! La mulþi ani!”

rosu galben albastru negru

A

ºa cum cere datina
strãbunã, în preajma
sãrbãtorilor de iarnã la
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus s-au
format cetele de feciori.
Anul acesta, la Racoviþa, Ceata
de Feciori este condusã de doi
primari (Ioan Fogoroº ºi Sergiu
Vizitiu), crâºmarii sunt Valentin

Primarul comunei Racoviþa,
Simion OLARIU

Tradiþii ºi obiceiuri
populare de peste an

În pragul sãrbãtorii Naºterii Domnului, cu pacea,
lumina ºi cãldura în suflet, vã doresc sã aveþi parte de zile
minunate, de un Moº Crãciun darnic ºi bun, sã vã bucuraþi ºi
sã aºteptaþi cu nerãbdare anul ce vine, un an mai bogat în împliniri,
mai înalt în aspiraþii ºi plin de succese. Sãrbãtori fericite!”
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Ioan STOIA

Primãria comunei Racoviþa în colaborare cu Ansamblul Folcloric “Doruleþ”
au organizat vineri, 16 decembrie, la Cãminul Cultural Racoviþa, cea de-a
VI-a ediþie a Festivalului “Tradiþii ºi obiceiuri populare de peste an”.
Cu acest prilej, spectatorii prezenþi au putut asista la un adevãrat eveniment
folcloric, de o certã valoare, oferit de Ansamblul “Codrenii Bihorului”, Ansamblul
“ªoimuºeana” Deva, Ansamblul “Ceta Junilor” Sibiu ºi, în calitate de gazde,
Ansamblul Folcloric “Doruleþ” alãturi de Ceata de Feciori Racoviþa 2016.
Ca de obicei, spectacolul a fost foarte bine primit de localnici, aplauzele
ce au însoþit fiecare reprezentaþie fiind deosebit de cãlduroase.
Pentru Racoviþa, ”Tradiþii ºi obiceiuri populare de peste an” reprezintã, de
fiecare date, o frumoasã introducere în atmosfera sãrbãtorilor de iarnã.

Un An
Nou
fericit!
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Încheiat astãzi, 30 septembrie 2016, în cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Local
Racoviþa, convocatã prin
Dispoziþia primarului nr. 152
din 21 septembrie 2016.
ªedinþa începe cu 11
consilieri din cei 11 în funcþie.
La ºedinþã participã ºi dna.
Limbãºan Camelia, manager
GAL “Þara Oltului”, dl. Cârpatorea Lucian-Gheorghe - tot
din partea GAL, dl. Bucur
Simion ºi un grup de cetãþenii
de la Mîrºa.
D-na Bucur nu este mulþumitã cu privire la înregistrarea video. Dânsa doreºte ca
filmarea sã nu fie fragmentatã.
D-nul. secretar - o sã
vorbesc cu cei care au instalat
sistemul de supraveghere
pentru a se înregistra fãrã a
exista fragmentari (împãrþirea
în filmuleþe mai multe).
D-nul. Ivan doreºte ca
procesul verbal sã se aprobe
în ºedinþã ºi ulterior sã se
publice în ziar.
D-l. preºedinte de ºedinþã
supune la vot procesul verbal:
8 voturi pentru, 2 abþineri (dl.
Ivan Simion ºi dl. Popa Sorin)
ºi un vot împotrivã (d-na. Bucur
Simona - dânsa sugereazã cã
acesta nu este complet, s-au
discutat mai multe subiecte ºi
nu au fost notate).
Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot ordinea de zi. Se
aprobã în unanimitate.
Dl. viceprimar propune sã
începem cu problema legatã
de partida de pe Valea Moaºei.
La ºedinþã participã ºi dl.
Ritivoi Nicolae - reprezentant
al Ocolului Silvic Avrig. Dânsul
explicã tot istoricul legat de
aceastã problemã. Acesta
prezintã sancþiunile aplicate
firmei exploatatoare. Firmei
respective i s-au trasat niºte
sarcini. “Firma a reziliat contractul în urma acestor controale”, ne expune dl. Ritivoi.
De asemenea, ne spune cã
luni zona va fi curãþatã.
Dl. primar spune, referitor la
lemnul pentru populaþie: “Un
grup de cetãþeni din Sebeºu
de Sus a fãcut plângere
penalã împotriva mea”. Dl.
primar prezintã faptul cã în luna
ianuarie s-a aprobat prin HCL
lemn pentru populaþie, de
asemenea în luna mai. Dl.
primar îl întreabã pe dl. Ritivoi,
când vor putea fi puse în
practicã hotãrârile Consiliului
Local.
Dl. Ritivoi - trebuie sã
respectãm legea, licitaþiile se
desfãºoarã pe SEAP.
Dl. primar: “Oamenii nu au
lemne de foc, trebuie sã
rezolvãm aceastã problemã.
Nu ne încãlzesc explicaþiile,
oamenii trebuie sã beneficieze
de lemne”.
Dl. Ritivoi: “Pe Racoviþa s-au

dat lemne, la Sebeºu de Sus
este o problemã”.
Dl. Belciu Alin: “Eu l-am rugat
pe dl. viceprimar sã îl cheme
pe dl. Fãþan. Vreau sã vã spun
cã nu eu am chemat
televiziunea, aºa cum se
aude”.
Dl. Bucur Ioan: “Firma era
obligatã sã cureþe la sfârºitul
exploataþiei”.
Dl. Ivan explicã procedura
de exploataþie.
Dl. Ritivoi: “Amenda s-a
primit deoarece firma nu avea
autorizaþie de mediu”. De
asemenea, este de pãrere cã,
în luna noiembrie, sperãm sã
avem stocul de lemn asigurat.
Dl. Ivan: “Composesoratul
nu se supune legilor administraþiei publice”.
Dl. viceprimar îi invitã ºi pe
alþi consilieri sã participe, în
data de 7 octombrie 2016, la
recepþia de la Sebeºu de Sus.
Dl. Ritivoi se retrage.
Dl. preºedinte de ºedinþã
propune sã se discute petiþia
formulatã de un grup de cetãþeni din Zona Mîrºa, cu privire
la nemulþumirea preþului pe
mp.
Dl. primar - terenul are
categoria de folosinþã teren
neproductiv - tufãriº. El este
prins în noul PUG.
D-na. Bucur Simona: “Cine
a promis cã se vor vinde
aceste terenuri? Noi nu putem
vinde aceste terenuri”.
Dl. Bucur Simion întreabã
cu privire la zona grãdini, dacã
cineva a defriºat în zonã.
Dl. viceprimar: “Nu am cunoºtinþe legate de acest fapt”.
Dl. primar: “Vom face drumurile ºi vom face în aºa fel
încât sã amenajãm întreaga
zonã”.
D-na Bucur Simona: “Dumneavoastrã aþi construit pe un
teren care nu vã aparþine. Eu
dacã construiesc ceva fãrã
autorizaþie primesc amendã”.
Dl. Bucur Costicã - consilier
la Consiliul Local Avrig susþine
cã chiria este prea mare.
Dl. Popa Sorin: “Dumneavoastrã nu puteþi spune cã
terenul nu este al nostru. Dumneavoastrã sunteþi nemulþumiþi de preþul pe mp”.
Dl. Blaga: “Noi am plãtit la
Avrig foarte mulþi ani fãrã a ºtii
al cui este terenul. Nouã, an
de an, ni se promite cã se vor
vinde aceste terenuri. Parcelele de teren le-am amenajat
noi de-a lungul timpului”.
Dl. Bucur Costicã: “Noi
vrem diminuarea chiriei”.
Dl. viceprimar: “Dumneavoastrã aþi plãtit la Avrig la Avrig
dar nu aþi avut un contract de
închiriere”.
Dl. Ivan: “Dumneavoastrã
vorbiþi de uzucapiune pe un
teren. Acest lucru nu mai existã
în legislaþia româneascã.

Informare de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã termenul de
depunere al Cererilor de
solicitare a acordului prealabil

pentru finanþare aferente
schemei de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la
motorina utilizatã în agriculturã
pentru anul 2017, se pre-

Dacã spuneþi cã chiria este
prea mare, dumneavoastrã
puteþi renunþa la contracte,
dacã nu vã convine chiria”.
Dl. viceprimar: “Astãzi am
mãsurat o grãdinã la Mîrºa.
Grãdinile aratã exact ca în
pozele pe care le expuneþi
dumneavoastrã”.
Dl. Blaga: “Am investit foarte
mulþi bani în grãdinã, eu vreau
sã plãtesc în continuare, vrem
sã plãtim însã considerãm cã
preþul este puþin prea mare”.
Dl. Bucur Costicã: “Dacã noi
le abandonãm, la cine le
închiriaþi?”
Un cetãþean de la Mîrºa:
“Grãdinile au fost mãsurate de
dl. Floare, considerãm cã
chiria este prea mare”.
Dl. Blaga: “Tatãl meu
locuieºte acolo la grãdinã, noi
vrem ca dumneavoastrã sã
diminuaþi chiria”.
Dl. preºedinte de ºedinþã
prezintã primul proiect de
hotãrâre:
1.) Proiect de hotãrâre privind aderarea comunei Racoviþa la Asociaþia Comunelor din
România
S-a pus la dispoziþie statutul
acestei asociaþii.
Dl. primar propune sã îl
invitãm la o ºedinþã ulterioarã
pe dl. Ivan (primarul comunei
Sadu), sã ne explice situaþia
acestei asociaþii.
Se supune la vot - se voteazã în unanimitate - se amânã pentru o ºedinþã viitoare.
2.) Proiect de hotãrâre cu
privire la aprobarea cotizaþiei
pentru participarea comunei
Racoviþa la Asociaþia GAL “þara
Oltului” pe anul 2016
La ºedinþa anterioarã ne-am
abþinut deoarece am considerat cã cineva din GAL sã vinã
ºi sã ne prezinte proiectele ce
se pot depune pe GAL.
D-na. manager a GAL “þara
Oltului” (Limbãºan Camelia)
prezintã în detaliu tot ceea ce
înseamnã GAL, câte localitãþi
fac parte, toate proiectele implementante prin GAL. “Dumneavoastrã puteþi dezvolta prin
proiecte aceastã localitate.
Primarii au decis ca cei care
nu plãtesc aceastã cotizaþie sã
nu poatã implementa proiecte”.
Dl. Popa Sorin - întreabã
dacã persoanele fizice plãtesc
separate cotizaþia.
D-na. Limbãºan - rãspunde
cã la momentul înfiinþãrii au
existat 83 persoane fizice.
D-na Limbãºan: “S-a stabilit
o valoare de 60.000 euro
pentru fiecare comunã, pentru
a putea implementa diferite
proiecte”.
Dl. Ivan întreabã pe dl. primar
ce proiecte aþi pregãtit
Dl. primar: “Dorim sã facem
un teren de sport în grãdina
ºcolii din Sebeºu de Sus”.

D-na Limbãºan întreabã cu
ce topometriºti se lucreazã?
D-na Bucur: “În Jurnalul de
Racoviþa aþi spus cã asfaltaþi
drumurile”.
Dl. primar: “ Am spus cã
doresc sã asfaltez în acest
mandate”.
Dl. Ivan: “Trebuie sã facem
proiecte, sã bãgãm proiecte
mai mici”.
Se supune la vot proiectul 11 voturi pentru - se aprobã în
unanimitate.
Dl. primar: “Haideþi sã
facem un scurt istoric legat de
proiectul cu grãdiniþa”.
Se revine la problema
legatã de Zona Grãdini Mîrºa.
Consiliul Local propune a
se discuta preþul chiriei la
sfârºitul anului.
În continuare, dl. primar
prezintã studiile care s-au
realizat cu privire la construirea
unei grãdiniþe. Au existat în
aceºti ani 3 propuneri (proiecte) de localizare a grãdiniþei.
D-na Limbãºan: “Solicit
discuþii cu privire la amplasarea grãdiniþei. La capitolul
70 existã bani pentru studiul
de fezabilitate. Trebuie sã
decidem dacã putem construi
grãdiniþa în CF-ul actual”.
Dl. Ivan propune sã analizãm dacã CF respectiv întruneºte condiþiile de eligibilitate
ºi dacã nu sã accesãm prin
Compania Naþionalã de
Investiþii o salã de sport.
În continuare se discutã
adresa cu privire la asigurarea
deplasãrii copiilor de la deal
la ºcoala gimnazialã cu microbuzul ºcolii. Consiliul Local
este de acord cu deplasarea
copiilor de grãdiniþã, în prima
fazã. Se va face ulterior o rectificare bugetarã pentru asigurarea combustibilului necesar.
3.) Proiect de hotãrâre privind stabilirea taxei speciale de
salubrizare la persoanele
fizice pe anul 2016
Se supune la vot proiectul 11 voturi pentru - în unanimitate.
4.) Proiect de hotãrâre
privind includerea în domeniul
public al comunei Racoviþa a
terenului în suprafaþã de
12.000 mp, înscris în registrul
agricol la poziþia 001, tarla 9,
parcela 192/7/1, categoria de
folosinþã - curþi construcþii,
poziþia cadastralã nr. 14
Se supune la vot proiectul 11 voturi pentru – în unanimitate.
5.) Proiect de hotãrâre
privind includerea în domeniul
public al comunei Racoviþa a
terenului în suprafaþã de 864
mp, înscris în CF 1030, nr. top
199
Se supune la vot proiectul se aprobã în unanimitate - 11
voturi pentru.
6.) Proiect de hotãrâre

privind modificarea organigramei ºi a statului de funcþii
Dl. Ivan: “Posturile vacante
din primãrie sã se ocupe prin
concurs, nu sã se aºtepte
situaþii de blocaj instituþional.
Postul trebuia creat mai
devreme”.
Se supune la vot proiectul –
3 voturi pentru (dl. Telebuº, dl.
Stoia ºi dl. Bucur Ioan) ºi 8
abþineri.
În continuare, se discutã
cererea Bisericii Ortodoxe
Racoviþa.
D-na Bucur Simona: “Capela se putea face în cimitir”.
Dl. Popa Sorin: “Ne aflãm în
obligativitatea de a cere ºi noi
bani Consiliului Local pentru
a costrui o capelã. În continuare, se discutã adresa ºcolii
Gimnaziale cu privire la
desemnarea a 2 reprezentanþi
în comisia de concurs pt.
concursul de director al ºcolii
Gimnaziale. Se supune la vot
propunerea Consiliului Local
(dl. Popa Sorin ºi dl. Ivan
Simion) - 10 voturi pentru ºi o
abþinere a dlui Telebuº Marius
- dânsul se abþine deoarece a
votat astãzi în Consiliul de
Administraþie al ºcolii alte
propuneri.
La ºedinþã soseºte dl. Iridon
Dumitru – preotul din localitate.
Dl. preot prezintã situaþia
legatã de capelã. Am venit cu
aceastã cerere pentru a
definitiva capela.
Dl. Drãgoiu Cornel întreabã
pe dl. Iridon dacã ºi alte religii
ar putea apela la aceastã
capelã. “Având în vedere cã
banii sunt din bugetul local, vã
întrebãm dacã ºi cultul baptist
poate beneficia de aceastã
capelã?”.
Dl Iridon: “Cererea am fãcuto din partea Consiliului
Parohial. Eu consider cã
trebuie sã întreb superiorii mei

cu privire la acest aspect.
Dl. Popa Sorin: “Am vãzut în
ziarul local cã dl. primar
spunea cã am putea folosi ºi
alte culte aceastã capelã.
Dl. Iridon: “Îmi pare rãu cã
dl. primar nu este prezent la
aceastã ºedinþã”.
Dl. Ivan: “Cu privire la aceste
donaþii, ele nu au fost aduse
la cunoºtinþã Consiliului
Local”.
Dl. Iridon: “Trebuie sã am
anumite autorizaþii pentru
capelã”.
Dl. Popa Sorin: “Aveþi
autorizaþie de construcþie?”
Dl. Iridon: “Nu mi s-a pus la
dispoziþie documentaþia”.
Dl. secretar - pune la
dispoziþie d-lui Iridon cererile
pentru a le putea completa,
urmând a fi depuse, împreunã
cu documentaþia aferentã,
pentru obþinerea avizelor
pentru emiterea autorizaþiei de
construcþie.
La Diverse, dl. viceprimar
expune faptul cã în dreptul
familiei Hulpuº, lângã bisericã, miroase groaznic. Este
vorba de canalizarea veche.
Dl. Ivan propune sã se facã
adresã scrisã cãtre SC Apã
Canal SA, pentru a identifica
gospodãriile care nu sunt
racordate la canalizare.
“De asemenea, este o
problemã cu tomberonul de
pe Valea Lupului. Consider cã
ar trebui sã mutãm acest
tomberondeoarece se aruncã
gunoi. Oamenii duc diferite
gunoaie acolo”.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa de consiliu
local din data de 30 septembrie 2016, drept pentru care
semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Bucur Ioan
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

lungeºte pânã pe data de
03.01.2017, inclusiv.
Acest lucru este posibil
deoarece ultima zi de
depunere a Cererilor de acord
prealabil pentru finanþare este
31 decembrie 2016, zi nelucrãtoare (sâmbãtã), iar în
conformitate cu prevederile
art.12 din Regulament Delegat
UE nr. 640/2014 ºi ale Codului
de Procedurã Civilã: „în cazul
în care data limitã de depunere
a unei cereri de ajutor, a unei
cereri de sprijin, a unei cereri
de platã sau a altor declaraþii
sau a oricãror documente
justificative sau contracte sau
data limitã pentru modificãri
aduse cererii unice sau cererii
de platã este o zi de sãrbãtoare legalã, o sâmbãtã sau o
duminicã, termenul limitã se

prelungeºte pânã în prima zi
lucrãtoare care urmeazã.”
Cererile se depun la
Centrele judeþene ale APIA sau
al Municipiului Bucureºti pe
raza cãrora sunt situate
exploataþiile agricole pentru
care se solicitã ajutorul de stat
sau unde au fost depuse
cereri de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaþã,
respectiv la centrele judeþene
APIA/ municipiului Bucureºti
pe raza cãrora au fost depuse
cererile pentru finanþare prin
rambursare în cadrul schemei
de ajutor de stat pentru motorina utilizatã în agriculturã,
aprobatã prin Hotãrârea
Guvernului nr.763/2013 pentru
aprobarea normelor metodologice privind acordarea
unui ajutor de stat pentru

motorina utilizatã în agriculturã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererea
de acord prealabil pentru
finanþare se depune anual,
pentru fiecare an calendaristic
aferent perioadei de aplicare
a schemei de ajutor de stat
reglementatã prin Hotãrârea
Guvernului nr.1174/2014,
respectiv 2015-2020 inclusiv.
Acordul prealabil pentru
finanþare prin rambursare se
emite de cãtre Centrele
Judeþene APIA, în termen de
cel mult 20 de zile lucrãtoare
de la data depunerii cererii de
acord.
Legislaþie:
- Hotãrârea Guvernului
nr.1174/2014 privind instituirea
unei scheme de ajutor de stat

pentru reducerea accizei la
motorina utilizatã în agriculturã
cu modificarile si completarile
ulterioare;
- OMADR 1727/2015 pentru
aprobarea Procedurilor specifice de implementare ºi control, precum ºi a formularisticii
necesare aplicãrii schemei de
ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizatã în
agriculturã. Informa?iile privind
beneficiarii ajutorului de stat,
condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã producãtorii
agricoli, dar ºi documentele
ce trebuie sã însoþeascã
cererea de acord prealabil
pentru finanþare se regãsesc
în Anexã.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Procesul verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 30 septembrie 2016
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Recomandãri privind protecþia contoarelor ºi
branºamentelor de apã potabilã
Art.6.3 din Contractul de furnizare încheiat cu fiecare abonat,
utilizatorul are obligaþia de a „asigura integritatea sistemelor
de mãsurare”. “În cazul în care se constatã cã aparatul de
mãsurã trebuie înlocuit ca urmare a deteriorãrii provocate
de îngheþ, utilizatorul este obligat sã suporte costul întregii
operaþiuni de schimbare precum ºi al contorului. “„Apã
Canal” SA solicitã abonaþilor ce deþin robineþi sau ciºmele în
curþi ºi grãdini, sã nu lase robinetele deschise ca mãsurã
împotriva îngheþului. Consumurile în astfel de cazuri sunt
mari : 4 picãturi/secundã cumuleazã 2,9 mc/lunã, iar un „fir”
de apã cu diametru de 1 mm reprezintã aprox. 6,5 mc/
lunã.“Eventualele probleme legate de funþionarea contoarelor sau a serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare, în
general, pot fi semnalate Dispeceratului „Apã Canal” Sibiu
– tel. 0269/222.777, telverde 08008.202.202.

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;

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

Atenþie la pericolul
reprezentat de Trichinella!
Autoritatea Naþionalã
Sanitarã Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor reia
apelul cãtre cetãþeni sã
efectueze examenul
trichineloscopic înainte de a
consuma carnea de porc
obþinutã de la animalul
crescut ºi sacrificat în gospodãria proprie sau de la porcii
mistreþi. În situaþia în care
medicul veterinar constatã cã
porcul dumneavoastrã este
bolnav, nu riscaþi vânzarea,

sacrificarea ºi consumul
cãrnii. Veþi fi despãgubit
de stat la valoarea de
piaþã a animalului.
ANSVSA vã recomandã sã
cumpãraþi carne de porc,
produse sau preparate
obþinute din aceasta, numai
din locuri sau spaþii autorizate
ºi supravegheate sanitar
veterinar, care, prin programul
de control implementat de
cãtre inspectorii, sanitari
veterinari, garanteazã cã

aceastea provin din abatoare
aprobate, unde este
asiguratã asistenþa sanitarã
veterinarã permanentã.
Numãrul de telefon al „Call
Center”-ului A.N.S.V.S.A. este
0800 826 787 ºi poate fi
apelat gratuit de cãtre
cetãþeni, din orice reþea de
telefonie, pentru a sesiza
nereguli în domeniul
siguranþei alimentelor.
Serviciul Comunicare
ANSVSA

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

- 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
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/

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

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

E-mail:

jurnalulderacovita
gmail.com
jurnalulderacovita@gmail.com

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.
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
w w w. f a c e b o o k . c o m /
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

Având în vedere temperaturile scãzute, SC „Apã Canal”
SA Sibiu adreseazã câteva recomandãri privind protecþia
contoarelor ºi branºamentelor de alimentare cu apã
împotriva îngheþului:
- În cazul în care contorul este monat într-un cãmin de
apometru, asiguraþi-vã cã acesta are capacul închis ºi nu
permite infiltrarea apei;
- În situaþia în care contorul este montat în pivniþe sau
subsoluri tehnice, geamurile ºi uºiile vor fi închise;
- Dacã apometrul îngheaþã, nu utilizaþi apã fierbinte sau
flacãrã deschisã pentru dezgheþarea aparatului;
- Protejaþi de îngheþ inclusiv robinetele ºi conductele de
dupã contor. Puteþi utiliza materiale ca: vatã mineralã, plãci
din polistiren, textile etc.
SC „Apã Canal” SA Sibiu precizeazã cã, potrivit prevederilor
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Dana de Crãciun

La Racoviþa, sãrbãtoarea
Crãciunului vine, în mod
obligatoriu cu “Dana”,
frumosul ºi autenticul obicei,
ce-i face mândri pe toþi
locuitorii satului. Cum este ºi
normal, imediat dupã ce se

terminã slujba de Vecernie
din cea de-a doua zi de
Crãciun, întreaga suflare a
localitãþii este invitatã pe
platoul din faþa Cãminului
Cultural, pentru a participa la
obiceiul atât de drag tuturor.

Dupã colindul “Danei”, jocul
þurcii ºi urãrile membrilor
Cetei de Feciori Racoviþa,
cei prezenþi sunt invitaþi
la un scurt spectacol
folcloric susþinut de
Ansamblul “Doruleþ”.

Dana
Merge, Dana, prin grãdinã,
Cununa de vineþele,
Merge, Dana, prin grãdinã...,
Cu cizmele tropãind,
Cununa de vineþele,
Cu cizmele tropãind…,
Cu rochiþa-n vânt tragând,
Cununa de vineþele,
Cu rochiþa-n vânt trãgând…,
Cu mâinile- ca florile,
Cununa de vineþele,
Cu mâinile- ca florile…,
Cu botele- ca rujile!
Cununa de vineþele,
Cu botele- ca rujile!
La fântâna c-o ajuns,
Cununa de vineþele,
La fântâna c-o ajuns…,
Apa-n bote º-o luat,
Cununa de vineþele,
Apa-n bote º-o luat…,
ªi-napoi cân’ s-o-nturnat,
Cununa de vineþele,
ªi-napoi cân’ s-o-nturnat…,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cununa de vineþele,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cu trei juni, ca trei peuni!
Cununa de vineþele,

Cu trei juni, ca trei peuni!
Unu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
Cununa de vineþele,
Unu-o-ntins-o, de mi-o prins-o…,
De i-o luat mar din sân...
Cununa de vineþele,
De i-o luat mar din sân...
Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o,
Cununa de vineþele,
Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o…,
De i-o luat inelu...
Cununa de vineþele,
De i-o luat inelu...
Altu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
Cununa de vineþele,
Altu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
De i-o luat cununa...
Cununa de vineþele,
De i-o luat cununa...
Ia din greu i-o blastamat:
Cununa de vineþele,
Ia din greu i-o blastamat:
Cel ce mi-o luat mar din sân,
Cununa de vineþele,
Cel ce mi-o luat mar din sân,
Putrezeasca, ca dânsu’,
Cununa de vineþele,
Putrezeasca, ca dânsu’…,
Ca dânsu`, ca mar din sân!
Cununa de vineþele,
Ca dânsu`, ca mar din sân!

Cel ce mi-o luat inelu’,
Cununa de vineþele,
Cel ce mi-o luat inelu’…,
Petreacã-se prin dânsu’,
Cununa de vineþele,
Petreacã-se prin dânsu’,
Prin dânsu, ca degetu
Cununa de vineþele,
Prin dânsu, ca degetu…
Cel ce-o luat cununa,
Cununa de vineþele,
Cel ce-o luat cununa…,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cununa de vineþele,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamna-sa!
Cununa de vineþele,
Cu dânsa, cu doamna-sa!
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã,
Cununa de vineþele,
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã…,
Sã-þi dai „cinstea”, bucuroasã,
Cununa de vineþele,
Sã-þi dai „cinstea”, bucuroasã…,
Ana sa se-nveseleasca,
Cununa de vineþele,
Ana sa se-nveseleasca…,
Noua sa ne mulþumeasca,
Cununa de vineþele,
ªi la mulþi ani sa traiasca!

Cadoul de Crãciun de la “Valea
Moaºei”, la Sebeºu de Sus

Cadoul de Crãciun pregãtit de tinerii
componenþi ai ansamblului din Sebeºu de
Sus va fi oferit, duminicã, începând cu ora
13, la Cãminul Cultural din sat.

De la acest eveniment nu va lipsi nici Moº
Crãciun (ajutat de Primãria ºi Consiliul Local
al comunei Racoviþa), ce va oferi pungi cu
dulciuri celor mai mici locuitori ai satului.

rosu galben albastru negru

În ziua de Crãciun, pentru al treilea an consecutiv,
Ansamblul Folcloric „Valea Moaºei” din Sebeºu de Sus va dãrui
locuitorilor satului un spectacol de colinde, muzicã ºi dans.

