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Doar pânã la 31 martie, persoanele fizice ºi juridice care au
ºi calitatea de contribuabili la
bugetul local al comunei Racoviþa pot beneficia de bonificaþia
de 10 % aplicatã valorii totale a
impozitelor aferente anului 2017,
pentru plata cu anticipaþie.De
asemenea, cei interesaþi îºi pot
achita fãrã majorãri impozitele ºi
taxele locale dacã se încadreazã
în cele douã termene de platã
stabilite de legislaþia în vigoare:
31 martie 2017 ºi 30 septembrie
2017. Dacã, pânã la data de 31
martie, obligaþiile fiscale cãtre
bugetul local nu vor fi achitate
(total sau parþial – prima tranºã),
vor fi percepute majorãri calculate la fiecare zi de întârziere.
Programul de lucru cu publicul
al ghiºeului unde se încaseazã
impozitele ºi taxele locale în cadrul Primãriei comunei Racoviþa
este în fiecare zi, de luni pânã
vineri, între orele 8 ºi 13.

ANUNÞ
IMPORTANT
Câteva zeci de elevi ai ciclului gimnazial de la ªcoala Gimnazialã Racoviþa, însoþiþi de douã cadre didactice, au participat,
În scopul încadrãrii în prevederile
miercurea trecutã, la o lecþie deschisã desfãºuratã în mijlocul naturii. Pentru câteva ore, copiii au fost oaspeþii Pepinierei
legale, pentru actualizarea bazei de
Silvice ªebeº, Cantonul 1 – Sebeºu de Sus (Valea Moaºei), din cadrul Ocolului Silvic Avrig, unde au putut vedea cum
date existente în cadrul instituþiei,
creºte, în primii ani de viaþã, pãdurea comunei (ºi nu numai), dar ºi multe alte lucruri interesante.
persoanele beneficiare de scutire
pentru plata anumitor tipuri de
Ghizii delegaþiei de la ºcoala din recoltare a puieþilor, în scopul plan- celor tineri, a copiilor. Astãzi ne-am 0,75 ha iar principalele specii cultivate
Racoviþa la vizita în pepinierã au fost tãrii în fondul forestier al comunei.
întâlnit cu elevi din cadrul ªcolii sunt: paltin de munte (obþinut prin impozite ºi taxe locale sunt rugate
reprezentanþii Ocolului Silvic Avrig
“În cursul acestei luni ºi jumãtatea Gimnaziale Racoviþa pentru o acþiune semãnãturi directe), gorun (din sã depunã la Biroul Impozite ºi Taxe
(ºeful interimar de ocol, Alin Trif ºi lunii aprilie, pentru Regia Naþionalã în cadrul cãreia aceºtia au fost semãnãturã direct), molid (puieþi din cadrul Primãriei comunei
brigadierul Nicolae Ritivoiu). Grupul a Pãdurilor este “Luna plantãrii informaþi în legãturã cu lucrãrile repicaþi de un an), larice (puieþi repi- Racoviþa urmãtoarele documente:
a fãcut un tur al obiectivului ºi a putut arborilor”, o acþiune care urmãreºte silvice care se desfãºoarã în acest caþi) ºi brad (din semãnãturã direct
- Certificat de încadrare în grad de
vedea parcelele cu diferitele soiuri implicarea comunitãþilor locale ºi a sezon ºi au fost puºi sã-ºi testeze ºi repicare). Puieþii recoltaþi de copiii
de puieþi, personalul silvic explicând ONG-urilor cu specific de mediu în cunoºtinþele acumulate în acþiuni de la ªcoala Gimnazialã Racoviþa vor handicap (original ºi copie);
- Buletin sau Carte de Identitate
etapele de dezvoltare precum ºi diverse activitãþi silvice. Ne dorim, pe practice de plantare. De asemenea, fi plantaþi în ºantiere de împãduriri
diferenþele dintre plantele observate. de o parte, conºtientizarea societãþii am discutat cu elevii ºi câteva teme din cadrul comunei Racoviþa ºi a (original ºi copie).
De asemenea, copiii au aflat detalii ºi a factorilor de decizie implicaþi în ecologice, precum ºi aspecte Composesoratului Racoviþa, iar
Vã mulþumim pentru înþelegere!
despre lucrãrile ce se executã în
aceastã perioadã în pepiniere ºi în
fondul forestier, iar la finalul vizitei, cei
interesaþi au participat la demonstraþii
de plantat puieþi de rãºinoase ºi de

ceea ce priveºte principalele probleme ce afecteazã sectorul silvic, iar
pe de altã parte, urmãrim cultivarea
dragostei ºi respectului faþã de naturã, atât a adulþilor dar mai ales a

Deoarece urmãtorul numãr al publicaþiei va fi
tipãrit dupã Sfintele Paºti, transmitem încã de
acum, tuturor cetãþenilor comunei Racoviþa,
gândurile noastre de bine pentru fiecare ºi ne
exprimãm speranþa cã marea sãrbãtoare a
creºtinãtãþii vã va gãsi pe toþi fericiþi ºi împliniþi.
Sfintele sãrbãtori de Paºte sã vã aducã liniºte în
suflet, multã bucurie, sãnãtate, fericire ºi puterea
de a dãrui ºi ajuta semenii. Hristos a Înviat!
Primãria ºi Consiliul Local al comunei Racoviþa

referitoare la impactul antropic
asupra fondului forestier”, ne-a spus,
ºeful interimar de ocol, ing. Alin Trif.
“Avem aici, în aceastã pepinierã, o
culturã pe o suprafaþã de aproximativ

surplusul va fi valorificat cãtre alte
structuri silvice de pe raza Direcþiei
Silvice Sibiu”, a dãugat Nicolae
Ritivoiu, ºeful de district, Districtul 1
Racoviþa – Ocolul Silvic Avrig.
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Proces Verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 6 martie 2017
Încheiat astãzi, 6 decembrie
2016, în cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului nr.
218 din 5 decembrie 2016. La
ºedinþã participã dl.primar, dl.

viceprimar ºi secretarul comunei,
d-na Sîrbu Maria.
La ºedinþã participã doar 4
consilieri din cei 11 în funcþie: dl.
Drãgoiu Cornel Mircea, dl. Telebuº
Marius, dl. Marcu Vasile ºi dl. Bucur

Ioan, ceilalþi 6 consilieri lipsind
nemotivat.
Ca urmare a faptului cã nu s-a
întrunit majoritatea consilierilor,
ºedinþa nu se þine. D-na secretar
face urmãtoarea precizare

consilierilor prezenþi:
- Având în vedere faptul cã în
ultima lunã ºedinþele Consiliului
Local se desfãºoarã în condiþii
dificile, majoritatea consilierilor nu
sunt de acord cu propunerile

fãcute ºi proiectele iniþiate de dl.
primar, sunt vehemenþi ºi refuzã
orice colaborare, nu avizeazã
proiectele de hotãrâri ºi în plus, nu
s-au prezentat la aceastã ºedinþã,
încãlcând prevederile Dispoziþiei
primarului, precum ºi ale legii, prin
faptul cã nu au anunþat lipsa lor,
Instituþia Prefecului a fost anunþatã
despre ce se întâmplã la ºedinþe.
În urma ºedinþei de astãzi, se va
face un raport la Instituþia
Prefectului, pentru a se semnala

ceea ce se întâmplã în cadrul
Consiliului Local.
Dl. Fãþan Gheorghe, reprezentantul Ocolului Silvic Avrig, fiind
invitat la ºedinþã, explicã celor
prezenþi ce va fi cu lemnele ce se
vor vinde la Sebeºu de Sus.
Stenograma ºedinþei a fost
semnatã de toþi consilierii prezenþi,
de dl. primar ºi dl. viceprimar, precum
ºi de d-na. secretar.
SECRETAR,
SÎRBU MARIA

Încheiat astãzi, 7 decembrie
2016, în cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 219/2016. ªedinþa
începe cu 9 consilieri din cei 11 în
funcþie. Lipsesc motivaþie consilierii
Nicula Iustin ºi Marcu Vasile. La
ºedinþã participã dl. primar, dl.
viceprimar ºi secretarul comunei,
d-na. Sîrbu Maria.
D-na. consiler Bucur Simona,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate – 9 voturi
pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de vânzare
pentru masa lemnoasã din partizile
376 , 379 ºi 469
Dl. primar prezintã proiectul de
hotãrâre, justificã adãugarea ºi
celei de a treia partizi de lemne, nr.
469.
Dl. Ivan Simion prezintã mai multe
detalii cu privire la preþurile ce vor
fi stabilite.
Dl. primar – “Lemnele ce
depãºesc 24 cm diametru se scot
la licitaþie, dacã nu se pot valorifica
se vor vinde la populaþie,
aproximativ 800 mc”.
Dl. Ivan – “Art. 45 al Hotãrârii de
Guvern nr. 617/2016 prevede
oferirea lemnului prima datã la
licitaþie, urmeazã apoi o negociere.
În Regulamentul de Ordine Internã
a Ocolului Silvic se prevede
scoaterea la licitaþie, apoi douã
runde de negocieri. La negocierea
directã este necesarã prezenþa
directã a unui reprezentant al
Primãriei Racoviþa”.
Dl. primar – “Am vorbit cu dl.
Fãþan, care a fost prezent în ºedinþa din data de 05.12.2016 ºi a
confimat cã va fi doar o licitaþie ºi
apoi se va da la populaþie”.
Dl. Ivan Simion – “Sper cã va fi
aºa. Pentru lemnul de lucru va trebui
aprobat alt preþ”.
Dl. Belciu Alin – “Sunt în jur de
900 -1000 mc pentru populaþie.
Cererea este foarte mare , sper
sã ajungã la toþi oamenii”.
Dl. primar – “Aþi fãcut ºedinþã la
Sebeºu de Sus pentru a completa
oamenii cereri pentru lemne”.
Dl. Belciu Alin – “Da, noi, cei din
obºte, am stabilit un model de
cerere”.
Dl. primar – “Este o idee bunã,
sper doar sã se facã bine ºi sã
iasã un lucru bun, sã nu ne încurcãm
mai mult. Dacã sunt cereri mai multe
decât cantitatea de lemne”.
Dl. Belciu Alin – “Sunt ºi
persoane care nu vor lemne, din
diverse motive, nu au cu ce le
aduce sau au încãlzire pe gaz. O
sã centralizãm cererile, vedem câte
sunt, iar cantitatea de lemne care
va fi se va împãrþi în mod egal la
fiecare cetãþean”.
Dl. Stoia Ioan – “Dacã a semnat
o femeie în vârstã cã nu doreºte
lemne ºi se rãzgândeºte pentru
cã au nevoie, ce se întâmplã”?
Dl. Belciu Alin – “Nu o sã fie cazul.
Am vorbit cu fiecare persoanã în
parte”.

Dl. Telebuº Marius – “Obºtea nu
trebuie sã se supunã primãriei”?
Dl. Belciu Alin – “Obºtea
colaboreazã cu primãria”.
Dl. Stoia Ioan – “S-a þinut cont
de faptul cã sunt ºi douã familii întro curte”?
Dl. Belciu Alin – “Da, am þinut cont
ºi de acest lucru. Dacã este
grãdinã goalã la un numãr de casã,
acolo nu se vor da lemne”.
Dl. primar – “Aº dori sã ne
aduceþi la primãrie copii dupã
aceste cereri, sã le avem. Trebuie
avut grijã, sã se împartã exact, sã
nu fie scandal”.
Dl. Ivan Simion – “Suntem obligaþi
sã le oferim mai întâi spre vânzare,
apoi se vor da la populaþie”.
Dl. Stoia Ioan – “Nu se poate
gãsi o modalitate sã se dea mai
întâi la populaþie”.
Dl. Ivan Simion – “Nu, legea nu
prevede acest lucru. Atenþie mare,
pãrerea mea este cã e mai bine
aºa, cã se va evita specula .
Cererile sã fie puse în ordinea
numerelor de casã, sã fie gãsite
mai uºor de cãtre pãdurar”.
Dl. Belciu Alin – “Pe avizul de
transport trebuie trecut de cãtre
pãdurar la destinaþie sã aparã
Sebeºu de Sus”.
Dl. Telebuº Marius – “Dacã o
persoanã care are lemne vrea sã
le transporte la Sibiu, la un copil deal lui, de exemplu, ce se întâmplã”?
Dl. Belciu Alin – “ªi le duce pe
riscul lui”.
Dl. Stoia Ioan –“Am vorbit cu
pãdurarul, vrea un tabel cu oamenii
ºi aceºtia sã vinã cu buletinul dupã
ele”.
Dl. Belciu Alin – “Cei care ridicã
lemnele vor fi urmãriþi unde le duc,
iar dacã o femeie în vârstã trimite
pe altcineva sã specifice acest
lucru”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Ce se
întâmplã cu rampa de la Racoviþa.
Pânã acum ceva timp erau lemne
ºi pãdurarul nu ºtia ce sã facã cu
ele. Cine a luat aceste lemne? Din
luna august, la Racoviþa nu s-au
mai tras lemne pentru populaþie.
Am dat actele pentru lemne ºi nu
le-am primit nici acum”.
Dl. Ivan Simion – “Lemnele stau
în rampã 60 de zile. În ultimii ani, la
Racoviþa nu au mai rãmas lemne
deoarece e cererea foarte mare”.
Dna. Bucur Simona întreabã dacã
mai are cineva ceva de adãugat.
Se supune la vot aprobarea
proiectului de hotãrâre.
Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru - în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
alocarea sumei de 5.000 de lei
pentru spectacolul, “Tradiþii ºi
obiceiuri de Crãciun,,
D-na Bucur Simona prezintã
proiectul de hotãrâre ºi întreabã
dacã are cineva ceva de adãugat.
Dl. Belciu Alin – “Dacã sunt bani,
se pot aloca mai mulþi”.
În continuare dl. Telebuº Marius
explicã pe ce se vor cheltui banii,
cã vor fi justificaþi prin documente,
ce ansambluri sunt invitate sã
participe, ce se doreºte sã se organizeze.

D-na Bucur Simona – “De ce se
organizeazã spectacolul în ziua de
vineri, este zi de lucru ºi e posibil
sã nu vinã oameni”?
Dl. Telebuº Marius – “Se þine
cont de ansamblurile care vin din
Bihor ºi din Deva. Dacã vin de
vineri, se poate programa ºi
cazarea lor. S-a pus problema cã
este deplasarea mare, sã fie
cazarea asiguratã”.
D-na Bucur Simona – “Având în
vedere cã banii alocaþi se aprobã
de cãtre Consiliul Local, trebuia sã
fim anunþaþi din timp, sã gãsim o
soluþie împreunã. Se organizeazã
spectacolul în funcþie de cine poate
sã vinã ºi nu trebuie sã þinem cont
ºi de copiii noºtri ºi de faptul dacã
pot oamenii sã vinã”?
Dl. Ivan Simion – “Cine
organizeazã acest spectacol”?
Dl. primar – “Primãria
organizeazã acest spectacol”.
D-na. Bucur Simona – “Va mai fi
ºi alt spectacol de Crãciun, sau
acesta este singurul”?
Dl. Telebuº Marius – “Ne putem
gândi la organizarea unui
spectacol ºi de Crãciun”.
Dl.primar – “Spectacolul s-a mai
fãcut în data de 15 decembrie.
Acum vrem sã facem ºi pentru a
doua zi de Crãciun, cu copiii noºtri
ºi cu Ansamblul “Valea Moaºei”.
Dl. Belciu Alin – “De ce trebuie
sã vinã neapãrat aceste ansambluri, nu se puteau invita altele”?
Dl. Telebuº Marius – “Codrenii
Bihorului” este înfrãþit cu ansamblul
“Ceata Junilor” ºi nu pot sã vinã
decât în data de 16 decembrie,
pentru cã mai au spectacole
stabilite ºi la ei în zonã”.
Dl. Belciu Alin – “Puteam stabili o

altã datã, sã fie bine ºi pentru noi,
puteam gãsi alte ansambluri”.
D-na. Bucur Simona – “La ce
orã va fi spectacolul”?
Dl. Telebuº Marius – “Va fi
stabilitã ºi ora. Putem stabili sã fie
un spectacol mare ºi unul mai mic,
doar cu copiii noºtri, a doua zi de
Crãciun. Banii pe care i-am cerut
sunt puþini, dar o sã vedem. Putem
cumula cele douã spectacole, sã
fie o sumã mai mare pentru
amândouã, sã fie stabilitã o datã
comunã”.
Dl. Trifu Claudiu ºi d-na. Bucur
Simona propun ca al doilea
spectacol sã fie organizat de
Crãciun, a doua zi.
Dl. Belciu Alin – “Ar fi mai frumos
sã fie un singur spectacol”.
Dl. Telebuº – “Putem discuta din
timp, pentru ca anul viitor sã fie un
spectacol mai bine organizat. Am
înþeles cã nu se va face bal de
Crãciun de cãtre bãieþii de la Ceatã,
dar vor sã vorbeascã cu Robert
Vasiu sã organizeze el”.
Dl. primar – “Spectacolul de a
doua zi se va termina pânã la
începerea balului, pentru cã începe
la ora 14. Sunteþi de acord sã suplimentãm suma cu 9.000 de lei”?
D-na. Bucur Simona – “Sã fie
trataþi ºi copiii noºtri la fel ca
ceilalþi”.
Dl. Stoia a sunat pe Raul Carpiuc
din ansamblu “Valea Moaºei” ºi în
data de 16 pot sã vinã dar pentru
Crãciun o sã vadã ºi ne va
comunica.
Dl. Telebuº Marius discutã cu dna Telebuº Gabi pentru detalii
privind spectacolul de Crãciun ºi
se confirmã faptul cã d-na Corina
Grecu – instructorul ansamblului
de la Racoviþa, este de acord cu
organizarea spectacolului de a
doua zi de Crãciun.
Dl. Ivan Simion – “Dacã se
propune suplimentarea sumei la
p?nã la 9.000 lei, aceasta trebuie
echilibratã dacã nu vine ansamblul
“Valea Moaºei”.
D-na. Bucur Simona – “Ce
cheltuialã va fi pentru a doua zi de
Crãciun”?
Dl. primar – “Se vor da pungi cu
dulciuri ºi pentru acest spectacol”.
Dl. Telebuº Marius – “Toatã
cheltuiala va fi jusificatã pe
documente”.
Dl. Belciu Alin – “Sã discutãm de
suma pentru primul spectacol,
dacã este nevoie vom suplimenta”.
Dl. Telebuº Marius – “Propun
suma de 7.000 lei, sunteþi de

acord”?
Dl. BelciuAlin – “Eu am specificat
de la inceputul discuþiei cã suma
de 5.000 este puþinã pentru
organizarea unui spectacol”.
Dl. Popa Ioan Sorin – “Cine va fi
persoana din primãrie care se va
ocupa de organizarea spectacolului”?
Dl. Primar – “Va fi viceprimarul”.
Dl. Popa Sorin – “Noi o sã
discutãm cu dl. Stoia Ioan, el se va
ocupa de spectacol ºi va informa
Consiliul Local cu privire la acest
lucru”.
Se supune la vot alocarea sumei
de 5.000 lei. Se voteazã astfel: 9
voturi pentru – se aprobã în
unanimitate.
Se supune la vot suplimetarea
primei sume cu încã 2.000 lei (total
7.000 lei). Se voteazã astfel: 9
voturi pentru – se aprobã în
unanimitate.
Dacã nu se consumã toþi banii
alocaþi la primul spectacol, rãmân
pentru cel de-al doilea ºi dacã va
mai fi nevoie, se va suplimenta în
urmãtoarea ºedinþã.
D-na. Bucur Simona – “Atunci
când se va organiza urmãtorul
spectacol ºi e nevoie de alocare
bani din bugetul local, sã fim
consultaþi din timp”.
Dl. Ivan Simion – “Trebuie
organizatã ºedinþã publicã cu
Asociaþia Sportivã, conform
prevederilor legale”.
Dl. Telebuº Marius –“ªedinþa a
fost fãcutã, dacã este nevoie þi se
va pune la dispoziþie dosarul. Darea
de seamã a fost datã într-una din
ºedinþele Consiliului Local”.
Dl. Trifu Claudiu – “Pânã la
urmãtoarea ºedinþã, sã se rezolve
problema cu camerele”.
Dl. Ivan Simion – “Când s-a
prezentat acest proiect, dl. Hulpuº
Marius ne-a asigurat faptul cã
acestea o sã funcþioneze”.
D-na. Bucur Simona – “Cui sã
ne adresãm pentru rezolvarea
acestei situaþii”?
Dl. Stoia Ioan – “Am vorbit
despre acest lucru, se pare cã cei
care se ocupã de administrarea
site-ului , cei de TNT, ar tebui sã
rezolve aceastã problemã”.
Dl. Ivan Simion – “Doresc ca
pânã la ºedinþa viitoare sã ne fie
prezentat un raport al
compartimentului de achiziþii
publice cu cerinþele proiectului ºi
în ce a constat aceastã achiziþie”.
Dl. Telebuº Marius – “Am o
propunere, dar mai întâi sã o
motivez: ca sã nu mai fie discuþii
cu privire la completarea

proceselor verbale ºi cu omisiuni,
sã se cumpere un reportofon,
pentru a fi mai uºor de scris
procesul verbal al ºedinþelor”.
D-na. Bucur Simona – “Nu sunt
de acord, s-a investit o datã o
sumã pentru acest lucru”.
Dl. Belciu Alin – “Camerele se
aud la înregistrare dar nu ºi pe site.
Aºteptãm raportul sã vedem ce sa cerut în achiziþie. Camerele
înregistreazã ºi audio, d-na. secretar poate asculta înregistrãrile
ºi sã scrie completãrile”.
Dl. Trifu Claudiu – “Pânã la
urmãtoarea ºedinþã sã se prezinte
raportul”.
Dl. Popa Sorin – “Cine se ocupã
de site? Nu mai este actualizat de
mult timp”.
Dl. primar – “O sã verific acest
lucru, vom lua mãsuri”.
Dl. Belciu Alin – “Femeia care se
ocupã de Cãminul Cultural de la
Sebeºu de Sus este bolnavã, nu
se mai poate ocupa”.
Dl. Stoia – “O sã vedem ce vom
face, cine se va ocupa”.
Dl. Belciu Alin – “Nu se poate
construi o staþie de autobuz pentru
oamenii care fac naveta”?
Dl. Stoia Ioan – “Am primit o
ofertã ºi vreau sã o analizez, sã
vedem ce putem face”.
D-na. Bucur Simona – “Cine
scrie pe facebook la Jurnal de
Racoviþa ºi articolele din ziar? Ar
tebui verificat mai bine ceea ce se
scrie, sã se scrie ºi alte articole
mai importante”.
Dl. Popa Sorin – “Un punct de
vedere cu privire la ºedinþa din data
de 6 decembrie 2016. Se discutã
cã se boicoteazã ºedinþele. Nu se
face acest lucru. Am stabilit ora
ºedinþelor la ora 18, de ce s-a stabilit
la ora 8”?
D-na secretar – “Regulamentul
Consiliului Local nu prevede stabilit
ora 18 decât pentru ºedinþele
ordinare. Conform legii, ºedinþele
de îndatã se convoacã prin
dispoziþia primarului, la orice orã.
Dacã doriþi specificarea orei ºi
pentru ºedinþele de îndatã, vã rog
sã propuneþi ºi sã aduceþi
amendamente de modificare ºi
completarea Regulamentului local”.
ªedinþa mai continuã puþin cu
unele discuþii legate de ora
ºedinþelor ºi a comisiilor de
specialitate.
Nemaifiind altele de discutat, se
încheie ºedinþa de îndatã a
Consiliului Local din data 7
decembrie 2016, drept pentru care
semnãm alãturat:
preºedinte de ºedinþã,
BUCUR SIMONA
secretar, SÎRBU MARIA

Completare la Procesul Verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 29 noiembrie 2016
blemele reale de funcþionare
din aparatul administrativ al
Având în vedere faptul cã la comunei.
- Presiunile de care dl. Hulultima ºedinþã de consiliu dl. puº
susþine în pledoaria, la
Hulpuº Marius Gheorghe a care cu greu mã abþin sã nu
prezentat consiliului decizia plâng, cã ar fi existat în camde a nu mai rãmâne în funcþia pania electoralã nu le vãd
pe care din punctul meu de sensul decât dacã secretarul
vedere o ocupa ilegal (dupã primãriei nu a fost un om
angajarea d-nei Sârbu Maria) apolitic ºi echidistant în
iar aceasta apare ataºat în exprimare aºa cum prevede
procesul verbal de ºedinþã legislaþia în vigoare.
compusã pompos probabil în
- Domnul Hulpuº sperã
timpul programului ºi în care potrivit afirmaþiilor sale ca noul
face fel ºi fel de afirmaþii pe secretar sã se ridice la nivelul
care nu pot sã le calific în nici aºteptãrilor postului omiþând
un fel doresc sã îmi exprim faptul cã aceste funcþii se
punctul de vedere în calitate de ocupã prin concurs, pe baza
consilier local.
unor criterii stabilite de lege ºi
- Demisia este un act uni- nu aºa cum le-a obþinut dânsul
lateral care poate fi sau nu prin numire.
motivatã, iar în cazul nostru
- În ceea ce priveºte transnici unul dintre cei prezenþi în parenþa creatã de dl. Hulpuº
cadrul ºedinþei nu a cerut asta, încerc sã ºi comunic ºi de
deci este o expunere cu evi- aceastã datã cã banii cheltuiþi
dente caractere tendenþioase de dânsul pentru aceastã
care nu clarificã nimic din pro- transparenþã deocamdatã

Un drept la replicã....

sunt sãmânþã de vânt
deoarece este o transparenþã
în imagini de mozaic întreruptã
ºi de calitatea proastã dar pe
de altã parte ºi surdã ca la un
teatru de joasã clasã. În altã
ordine de idei înregistrarea
cerutã de d-na Bucur a fost
pusã la dispoziþie dupã trei
sãptãmâni deºi dacã nu
existau interese de altã naturã
acest lucru se realiza în doar
5 - 10 minute, iar cele care au
fost date sunt ridicole cu zeci
de întreruperi ca ºi cum cineva
încearcã sã creadã cã are în
faþã o grupã de grãdiniþã nu
un consiliu local ales ºi
nicidecum delegat.
Doresc sã închei dar nu
înainte de a mã referi la o altã
afirmaþie a dl. Hulpuº în care
face referire la anumiþi
”perdanþi” ai anului 2016 deºi
nu mã consider printre ei cã dacã
ar fi aºa aþi da posibilitatea
d-lui Hulpuº de a-ºi bate joc
de aproape jumãtate din

cetãþenii comunei, care mi-au
acordat încrederea la alegerile
din iunie 2016 ºi care se
subînþelege
cã
sunt
copierdanþi, umiliþi astfel de un
funcþionar public, iar acest
lucru nu mi l-aº ierta niciodatã.
Doresc sã mai precizez
faptul cã nu aº fi comentat în
nici un fel expunerea dl.
Hulpuº în cazul în care se trata
egal ºi dânsul aºa cum am
fost noi consilierii trataþi de
cãtre el (cu nu am timp sã
scriu ceea ce vorbiþi) ºi nu ºiar fi redactat în procesul verbal
cu lux de amãnunte pledoaria
de demisie o demisie care de
fapt este o retragere a
delegãrii primarului.
În încheiere cred cã numãrul
presupuºilor perdanþi sa mãrit
iar aceºtia din urmã pot
considera cu toatã fiinþa cã
greºelile se aflã în buzunarul
lor.
Consilier: ing. Ivan Simion

rosu galben albastru negru

Procesul Verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa, din data de 7 decembrie 2016
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privind aprobarea
bugetului de
venituri ºi cheltuieli
al comunei
Racoviþa pe anul 2017

pentru lucrãri de investiþii secþiunea dezvoltare pentru
anul 2017;
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 avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate
ale 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,

HOTÃRÂREA nr. 15

privind aprobarea
utilizãrii, din excedentul
bugetar constituit la data
de 31.12.2016, a sumei
de 228,00 mii lei, pentru
acoperirea unor goluri de
casa în anul 2017
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, jud. Sibiu,
Analizând raportul de specialitate
cu nr. 1079/
10.03.2017, al serviciului
contabilitate, privind utilizarea
din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016,
a sumei de 228,00 mii lei,
pentru acoperirea unor goluri
de casã în anul 2017,

Vãzând avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.
273/2006 a finanþelor publice
locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În temeiul art. 45 din Legea
nr. 215/2001 a administraþiei
publice locale, republicatã,
cu modificarile ºi completãrile ulterioare;
HOTÃRÃªTE :
Art. 1. Se aprobã utilizarea
sumei de 228.000 lei pentru
plãþi curente, reprezentând

reabilitare infrastructura
program inundaþii pentru
autoritãþi publice locale.
Art. 2. Primarul comunei
Racoviþa, în calitate de
ordonator principal de credite
ºi compartimentul financiar –
contabil, vor asigura executarea prezentei hotãrâri.
Art. 3. Prezenta hotãrâre se
aduce la cunoºtinþa public
prin grija secretarului comunei Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la
data de 16 martie 2017.
Preºedinte de ºedinþã
consilier, DRÃGOIU
CORNEL MIRCEA
contrasemneazã
secretar, SÎRBU MARIA

HOTÃRÃªTE :
Art. l. Se aprobã utilizarea
din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016
a sumei de 1.640,7 mii lei,
pentru lucrãri de investiþii secþiunea dezvoltare pentru
anul 2017, conform anexei nr.
1 care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Primarul comunei
Racoviþa, în calitate de
ordonator principal de credite
ºi compartimentul financiar
contabil vor asigura executarea prezentei hotãrâri.
Art. 3. Prezenta hotãrâre se
aduce la cunoºtinþa public
prin grija secretarului comunei Racoviþa.
Adoptatã în comuna
Racoviþa, la data de 16
martie 2017.
Preºedinte de ºedinþã
consilier, DRÃGOIU
CORNEL MIRCEA
contrasemneazã
secretar, SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

munei Racoviþa, judeþul Sibiu, pentru anul 2017, cu
repartizarea pe capitole ale
clasificaþiei bugetare, conform anexelor nr. 1, 1 a ºi 1 b,
care fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Consiliul Local al comunei
Art. 2. Se aprobã lista de
Racoviþa, jud. Sibiu,
investiþii pe anul 2017, conAnalizând raportul de spe- form anexei nr. 2, 2 a, 2 b, 2 c,
cialitate cu nr. 1085/10.03. 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h, 2 i, 2 j, 2 k,
2017, al serviciului contabi- 2 l, 2 m, 2 n, 2 o, 2 p, 2 r, 2 s.
litate, privind aprobarea buArt. 3. Primarul comunei
getului de venituri ºi cheltuieli
Racoviþa, în calitate de ordope anul 2017,
nator principal de credite ºi
Având în vedere adresa cu
compartimentul financiar –
nr. 55260/23.02.2017 ºi
adresa cu nr. 56967/ contabil, vor asigura execu24.02.2017 a D.G.R.F.P. tarea prezentei hotãrâri.
Art. 4. Prezenta hotãrâre se
Brasov, cu privire la sumele
aduce
la cunoºtinþa public
primate pentru administraþia
localã, asistenþã socialã ºi prin grija secretarului comupentru activitatea de învãþã- nei Racoviþa.
Adoptatã în comuna
mânt, investiþii, precum ºi
veniturile proprii ale comunei Racoviþa, la 16 martie 2017.
Preºedinte de ºedinþã
Racoviþa din anul 2017, adreconsilier, DRÃGOIU
sa cu nr. 2.813/23.02.2017
CORNEL MIRCEA
de la Consiliul Judeþean Sibiu, cu privire la sumele
contrasemneazã
defalcate din TVA;
secretar, SÎRBU MARIA
În conformitate cu art. 19
alin. 1 lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a,
HOTÃRÂREA nr. 14
din Legea nr. 273/2006 priprivind aprobarea
vind Finanþele Publice locale,
utilizãrii din excedentul
precum ºi Legea nr. 500/2002
bugetar constituit
la data de 31.12.2016 a
privind Finanþele Publice,
sumei de 1640,7 mii lei
Vãzând avizele favorabile
pentru lucrãri de
ale comisiilor de specialitate
investiþii - secþiunea
ale Consiliului Local;
dezvoltare pentru
În conformitate cu preveanul 2017
derile art. 36 alin. 2 lit. b, alin.
4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, ºi
Consiliul Local al comunei
ale art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea nr. 215/2001 privind Racoviþa, judeþul Sibiu,
Analizând raportul de
administraþia publicã localã,
specialitate
cu nr. 1082/
republicatã,
10.03.2017 al serviciului contabilitate, privind utilizarea,
HOTÃRÃªTE :
din excedentul bugetar conArt. l. Se aprobã bugetul de stituit la data de 31.12.2016,
venituri ºi cheltuieli al co- a sumei de 1640,7 mii lei

HOTÃRÂREA NR. 13

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu
(Boiþa, Racoviþa, 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 pri-

meºte 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, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta
de 14 ani trebuie sã se prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu,
în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în
vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã
atât de minor, cât ºi de pãrinte/
reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere,
original ºi copie;
- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, în cazul în care

pãrinþii sunt divorþaþi, original
ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14
ani, minorul se prezintã la
ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor, însoþit de unul
dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea serviciului
public de asistenþã socialã
sau de persoana cãreia i-a

fost încredinþat în plasament,
pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.

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

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

POLIÞIªTII RECOMANDÃ ATENÞIE
În zilele de 18 ºi 19 martie,
douã femei din localitãþile
Micãsasa (76 de ani) ºi
Turnu Roºu (68 de ani)
au devenit victime ale
înºelãciunilor prin
metoda ACCIDENTUL.
Victimele au relatat faptul
cã au fost apelate telefonic
de cãtre persoane
necunoscute care au pretins
cã o rudã apropiatã lor a
provocat un accident rutier
pentru a cãrui soluþionare
este necesarã achitarea
unei sume de bani.
Prejudiciile create se ridicã
la suma de 10.000 de lei.
Pentru a preveni
victimizarea prin aceastã
metodã, poliþiºtii recomandã
cetãþenilor sã aibã în vedere
urmãtoarele aspecte:
- Sunt vizate persoanele
mai în vârstã, ai cãror copii
sau rude apropiate sunt
plecate în strãinãtate ori
mutate în alte localitãþi
din þarã, care nu mai
locuiesc cu ei.
- Aceastã metodã
presupune, în principal,
utilizarea sau apelul la un

numãr de telefon fix.
- Metoda utilizatã este
simplã ºi implicã, de regulã,
douã persoane. Astfel, o
persoanã telefoneazã
pãrinþilor ºi susþine cã este
avocatul fiului familiei
respective. Uneori, pentru
credibilitate, o altã persoanã
se dã drept fiul, care
vorbeºte, plângând sau
neclar, apoi îl paseazã la
telefon pe avocat.
Înºelãciunea poate avea
urmãtorul scenariu: o rudã
apropiatã a fost implicatã
într-un accident rutier grav ºi
trebuie sã plãteascã
bani victimei, pentru a scãpa
de întocmirea unui dosar
penal ºi de pedeapsa
cu închisoarea.
Pentru prevenirea unor
astfel de situaþii,
reprezentanþii Poliþiei
Române vã recomandã sã
manifestaþi prudenþã în cazul
în care sunteþi contactaþi
telefonic ºi sã nu daþi curs
solicitãrii de a trimite bani.
De asemenea:
1. Verificaþi dacã ruda în
cauzã a fost implicatã într-un

eveniment rutier, dându-i un
telefon! Solicitaþi cât mai
multe detalii despre unitatea
medicalã, de poliþie sau
parchet unde s-ar afla
aceasta ºi sunaþi pentru
confirmare! În acelaºi timp,
apelaþi 112 pentru a cere
asistenþã! Trebuie reþinut cã
nici Poliþia, nici Parchetul,
nu reþin telefoanele mobile
ale celor implicaþi
într-un accident rutier.
2. În cazul unui accident,
nu existã noþiunea de platã a
unor despãgubiri, decât în
urma unei hotãrâri
judecãtoreºti în acest
sens sau dacã este fãcutã
prin intermediul unor
societãþi de asigurãri.
3. Fiþi atenþi la persoanele
cu care intraþi în contact, pe
stradã, aparent întâmplãtor.
Este posibil ca acestea
sã vã urmãreascã, sã
încerce sã se împrieteneascã cu dumneavoastrã
ºi sã afle detalii despre
familie sau vecini.
4. Nu primiþi în locuinþã
persoane care pretind cã
sunt de la diverse societãþi

Conºtienþi de faptul cã
o parte din mizeria
existentã în diverse
locuri, pe domeniul
public al comunei, a fost
fãcutã ºi de ei, elevii
ªcolii Gimnaziale
Racoviþa (inclusiv elevii
structurii ºcolare de la
Sebeºu de Sus), au
rãspuns cu promptitudine ideii lansate de
viceprimarul comunei,
Ioan Stoia ºi, în baza
unui proiect iniþiat de
conducerea instituþiei de
învãþãmânt ºi aprobat de
Inspectoratul ªcolar al
judeþului Sibiu,
vineri, 24 martie, au
efectuat „Curãþenia
de primãvarã”.

Pentru desfãºurarea
acþiunii, elevii au fost
împãrþiþi pe grupe ºi li s-a
alocat câte o zonã a
localitãþii, iar împreunã cu
profesorii sau învãþãtorii,
au strâns toate deºeurile.
Fiecare elev a primit saci
de gunoi ºi mãnuºi,
aceste materiale fiind
asigurate de responsabilii
Primãriei Racoviþa.
În cele câteva ore de
acþiune, elevii din Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus au
strâns câteva sute de
kilograme de gunoi
(ambalaje diverse, bidoane
de plastic, cutii de conserve, saci, resturi alimentare etc), ce a fost
strâns în douã remorci ºi a
fost transportat la operatorul regional de salubritate.

Campania de curãþenie
s-a dorit a fi ºi o invitaþie
cãtre toþi cetãþenii comunei,
de a desfãºura activitãþi
similare în zonele unde
locuiesc, precum ºi un
semnal de alarmã în ceea
ce priveºte prostul obicei
de a arunca diverse
deºeuri la întâmplare,
pe domeniul public,
murdãrind astfel
localitatea. De asemenea,
prin aceastã campanie, cei
mai mici cetãþeni ai
comunei au atras atenþia
adulþilor asupra faptului
cã doresc sã trãiascã
într-o localitate curatã,
nu plinã de gunoaie.
Primarul Simion Olariu
s-a aflat câteva minute
printre participanþii la
acþiune, felicitând
pe toþi cei implicaþi.

comerciale (de furnizare a
unor servicii, firme de
curierat, comis voiajori etc.),
decât dupã ce aþi verificat
actul de identitate ºi
legitimaþia de serviciu.
Nu le furnizaþi acestora
informaþii despre membrii
familiei dumneavoastrã
sau despre vecini.
Atenþie! Persoanele vizate
sunt cele de vârsta a doua ºi

a treia, care se presupune cã
au bani ºi rude care nu se
aflã în proximitatea lor.

- empatia ºi compasiunea
ridicate ale victimei, precum
ºi predispoziþia acesteia de a
se încrede uºor în oameni.

Pe ce se mizeazã?
- incapacitatea de
a evalua veridicitatea situaþiei
în stare de anxietate ºi
condiþii presante;
- incapacitatea de a
evalua raþional situaþia în
stare de urgenþã;

Poliþiºtii efectueazã
cercetãri în vederea
identificãrii autorilor ºi
fac un apel cãtre
cetãþeni pentru a
nu da curs solicitãrilor
de a trimite bani.
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Copiii au fãcut „Curãþenia de primãvarã”

