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Au fost amenajate patru cabine
(douã pentru femei ºi douã pentru
bãrbaþi) s-au montat douã piºoare
ºi douã chiuvete, condiþiile create fiind
din cele mai moderne.
Investiþia a fost finanþatã de la
bugetul local al comunei Racoviþa,
iar valoarea totalã a lucrãrii a depãºit
63 mii lei.
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Ioan Stoia, ne-a informat cã amenajarea noilor toalete reprezintã prima
etapã din procesul de modernizare
a Cãminului Cultural din Sebeºu de
Sus, aici, în perioada urmãtoare fiind
programate lucrãri de reparaþii la
acoperiº, aplicarea lambriului pe
pereþii sãlii de festivitãþi, introducerea
gazului metan la bucãtãrie etc.

HOTÃRÂREA NR. 17/2017
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu,
întrunit în ºedinþa de îndatã
din data de 3 aprilie 2017,
Având în vedere temeiurile
juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 ºi art. 121 alin. (1)
ºi (2) din Constituþia României,
republicatã;
b) art. 8 ºi 9 din Carta europeanã a autonomiei locale,
adoptatã la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatã prin
Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) ºi art. 1166 ºi
urmãtoarele din Legea nr. 287/
2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, referitoare la contracte
sau convenþii;
d) art. 20 ºi 21 din Legea
cadru a descentralizãrii nr. 195/
2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ºi d)
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind
finanþele publice locale, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
Þinând seama de prevederile
art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/
2000 privind normele de
tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se
menþioneazã urmãtoarele
avize, prevãzute de lege:
- Notificare DSP;
- Notificare DSVSA Sibiu;

În temeiul prevederilor art. 45
alin. (1) ºi celor ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Luând act de:
a) Expunerea de motive a
primarul comunei Racoviþa, în
calitatea sa de iniþiator, cu nr.
1462/03.04.2017, prin care se
susþine necesitatea ºi oportunitatea proiectului, precum ºi
potenþialul social al investiþiei
constituind un aport pentru
sigurarea calitãþii educaþiei
colectivitãþii;
b) raportul de specialitate al
secretarului comunei Racoviþa
cu nr. 1461/03.04.2017, prin care
se motiveazã, în drept ºi în fapt,
necesitatea ºi oportunitatea
proiectului,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1.(1) Consiliul Local al
comunei Racovita aprob necesitatea, oportunitatea ºi potenþialul economic al implementãrii
proiectului "Construcþie Grãdiniþã cu program prelungit, com.
Racoviþa, jud. SIBIU", cu un nr.
de 4 grupe ºi 56 persoane
beneficiare - prescolari - din care
un nr. de 34 beneficiari ai
programului prelungit, avand în
vedere cã în comuna la acest
moment funcþioneaza în cadrul
ºcolii Gimnaziale Racoviþa, în
corpul de clãdire comun cu
gimnaziu ºi anume la parterul
clãdirii, având 3 grupe, cu un
numãr de 64 copii; 2 grupe

funcþionând în douã sãli de clasã
ºi una în cancelaria ºcolii, spaþii
improprii pentru copii, având
doar dotarile necesare în clase,
nu ºi la spaþiul pentru grupuri
sanitare.
(2) Se aprobã implementarea
proiectului "Construcþie Grãdiniþã cu program prelungit, com.
Racoviþa, jud. SIBIU", denumit în
continuare Proiectul.
Art. 2. Cheltuielile aferente
Proiectului se prevãd în bugetul
local pentru perioada de realizare a investiþiei, în cazul obþinerii
finanþãrii prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. Autoritãþile administraþiei
publice locale se obligã sã asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanþã
a investiþiei pe o perioadã de
minimum 5 ani de la data
efectuãrii ultimei plãþi în cadrul
Proiectului.
Art. 4. Numãrul locuitorilor ºi
operatorii economici deserviþi de
Proiect, dupã caz, precum ºi
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa
1, care este parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 5. Se aprobã asigurarea
cofinanþãrii, conform bugetului
proiectului.
Art. 6. Reprezentantul legal al
comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate ºi de ordonator principal
de credite, domnul Olariu
Simion.
Art. 7. Ducerea la îndeplinire a
prezentei hotãrâri se asigurã de

cãtre primarul comunei Racoviþa, dl. Olariu Simion.
Art. 8. Prezenta hotãrâre se
comunicã, prin intermediul secretarului comunei Racoviþa, în
termenul prevãzut de lege,
primarului comunei Racoviþa ºi
prefectului judeþului Sibiu ºi se
aduce la cunoºtinþã publicã prin
afiºarea la sediul primãriei,
precum ºi pe pagina de internet
www.racovita-sb.ro.
Emisã în Racoviþa,
la 3 aprilie 2017.
preºedinte de ºedinþã,
consilier, DRÃGOIU CORNEL
secretar, SÎRBU MARIA
Anexa1 la Hotãrârea
nr. 17/3.04.2017
- Numãrul locuitorilor deserviþi
de Proiect - 224
CARACTERISTICILE IMOBILULUI PROPUS
- regimul de înãlþime - demisol
+ parter
SUPRAFEÞE UTILE ºI CONSTRUITE :
- demisol – cancelarie, cabinet medical, sala multifuncþionalã
- parter – 4 sãli clasã
- POT: existent - 0.00%, propus
17,90 %,
- POT: conform PUG 85 %
- CUT: existent 0,00 %, propus
0,3581 - rezultat 0,3581
- Înãlþimea maximã a construcþiei: + 11,40
- Înãlþimea la streaºinã: + 6,20
- Înãlþimea liberã: 3,50
- Suprafaþa construitã: 336,60 mp

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.
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Toalete noi la Cãminul
Cultural din Sebeºu de Sus

Recent, au fost finalizate
lucrãrile de construcþie la
noua toaletã a Cãminului
Cultural din satul Sebeºu de
Sus. Deºi, la începutul
lucrãrilor, oamenii au fost
speriaþi de zvonurile lansate
de unele persoane neavizate
ºi rãu voitoare, potrivit
cãreia amenajarea toaletei
ar duce la distrugerea fostei
fântâni din curtea Cãminului
Cultural, investiþia s-a
desfãºurat normal ºi fãrã
probleme iar sursa de apã
poate fi folositã în
continuare, atât la bucãtãrie
cât ºi la noile toalete.

Proces Verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 31 ianuarie 2017

Încheiat astãzi, 31 ianuarie
2017, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin dispoziþia primarului nr.
31 din 25 ianuarie 2017. ºedinþa
începe cu 10 consilieri din cei11 în
funcþie. Dl. consilier Bucur Ioan sa învoit dar a anunþat cã e posibil
sã ajungã. La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar ºi secretarul
comunei. În salã sunt prezenþi mai
mulþi locuitori de la blocul ISCIP, dl.
Hulpuº Marius, dl. Bucur Simion,
dl. Vasiu Adrian ºi dl. Petcu.
D-na preºedinte de ºedinþã,
Bucur Simona, prezintã ordinea de
zi a ºedinþei ordinare ºi cererile de
la diverse.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã astfel: - 10 voturi pentru
– în unanimitate.
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local.
Comisiile au avizat favorabil
proiectele de hotãrâre, cu singurele menþiuni la proiectul de
hotãrâre privind actualizarea
PAAR pentru actualizarea
persoanelor. Dl. Popa Sorin are o
menþiune cu privire la câinii hoinari.
Dl. viceprimar explicã situaþia
câinilor ºi ce prevede protocolul.
D-na. Bucur Simona: “Avem de
aprobat procesul verbal al ºedinþei
anterioare, din data de
19.12.2016”.
D-na. Bucur Simona întreabã
dacã mai are cineva ceva de
discutat.
Dl. Ivan Simion – „Aº dori sã
clarific unele nelãmuriri privind
dezbaterea publicã organizatã în
data de 30.01.2017: la cererea
Consiliului Local sã se modifice
preþul la chiria de la Mârºa numai
dacã se solicitã prin dezbatere
publicã. Preþul a rãmas la 0,50 lei ºi
s-a introdus menþiunea cu
dezbaterea publicã”.
Dl. primar – „Am organizat
dezbaterea publicã la iniþiativa dvoastrã”.
Dl. Popa Sorin – „Aþi organizat
dezbatere publicã sau consultare
publicã?”
Dl. primar – „Este acelaºi lucru,
pe aceeaºi idee”.
Dl. Popa Sorin – „Dezbaterea
publicã este diferitã de consultarea
publicã. Aþi fãcut un proiect de
hotãrâre cu privire la stabilirea preþului ca urmare a petiþiei cetãþenilor
de la Mârºa, s-a fãcut o statisticã?”
Dl. primar – „Da, avem o statisticã. Cea mai mare suprafaþã o au
4 persoane iar ceilalþi au suprafaþa
mai micã. Pânã acum doi ani nu sau luat mãsuri cu colectarea taxelor
pe grãdini. Am început colectarea
dar sunt foarte mulþi care nu au
achitat datoritã preþului mare”.
Dl. Popa Sorin – „Nemulþumirea
apar de la cei care au suprafeþe
mari. Nu am nimic împotrivã pentru
discutarea reducerii, am hotãrât
preþul dar putem face dezbatere
publicã. Trebuie sancþionaþi cei
care nu au achitat”.
Dl. Drãgoi Cornel – „Au plãtit toþi
în primul an deoarece li s-a promis
cã se vor vinde”.
Dl. primar – „Dacã se vor vinde,
se va stabili un preþ în conformitate
cu prevederile legale, în limitele
stabilite de lege, nu la preþul care îl
doresc cei de la Mârºa. Se va face
evaluarea terenului ºi preþul va fi
stabilit de Consiliul Local”.
Dl. Ivan – „S-au luat mãsuri
pentru colectarea taxelor?”
Dl. primar – „Da, s-au trimis

somaþii ºi înºtiinþãri la toþi ºi vom
continua cu urmãrirea încasãrilor”.
Dl. Ivan Simion – „Am vrut sã
clarific faptul cã s-a înþeles altceva
în ºedinþa anterioarã. Dacã doriþi,
dezbatere publicã o sã organizãm.
Sã încheiem subiectul, sã se
organizeze dezbatere ºi se va
decide asupra preþului”.
Nemaifiind alte discuþii, d-na.
Bucur Simona supune la vot
aprobarea procesului verbal.
Se voteazã astfel: 10 voturi
pentru, în unanimitate.
D-na. Bucur Simona – „Dacã
sunteþi de acord sã începem cu
cererile de la diverse, sã nu mai
aºtepte cei prezenþi în salã”.
Consilierii sunt de acord.
D-na. Moldovean prezintã
situaþia locuitorilor de la blocul ISCIP,
referitoare la terenul ocupat de
firma SC Orion Agricultura. Cei care
deþin firma respectivã vor sã
închidã totul în jur, sã nu le mai lase
dreptul de servitute al drumului de
acces.
Cetãþenii sunt nemulþumiþi de
situaþia în care s-a ajuns, ce mizerie
s-a creat în jurul blocului, condiþiile
în care trãiesc.
Dl. primar explicã situaþia juridicã
a terenului, faptul cã se apãrã
dreptul de proprietate asupra
blocului ºi se va cere dreptul de
servitute.
Dl. Drãgoi Cornel – „Trebuie sã
fie o posibilitate pentru ca oamenii
sã rãmânã în acel bloc”.
Discuþiile continuã pe acest
aspect. Fiecare locuitor al blocului
îºi detaliazã problemele care le are.
Se discutã pentru vitanjarea ºi
racordarea la fosa septicã, sã se
vadã ce este acolo ºi cum poate fi
rezolvatã situaþia.
Dl.IvanSimion–„Pânãlaclarificarea
situaþiei se poate intervenii pentru
creearea unor condiþii decente”.
Dl. Popa Sorin – „Dacã se
terminã litigiul, se poate interveni”.
Dl. Telebuº Marius – „Sã vedem
dacã existã o posibilitate sã nu mai
fie deranjaþi de depozitarea
gunoiului menajer”.
Dl. Drãgoi Cornel – „Sã li se
impunã sã facã curãþenie”.
D-na Vamã Claudia – „Microbuzul
ºcolii încã nu vine dupã copii de la
bloc”.
Dl. Ivan Simion – „Sã fie anunþat
la ºcoalã”.
D-na. Bucur Simona – „S-a
anunþat la ºcoalã?”
Dl. primar – „Da, s-a anunþat, dar
o sã luãm legãtura cu d-na. director
ºi o sã vedem cum se va stabili
traseul microbuzului”.
Locuitorii blocului mai sunt
nemulþumiþi cu privire la sumele
enorme de electricitate. Se va
verifica situaþia, se va discuta cu
cei de la Orion ºi se vor gãsi soluþii.
D-na. Stoian – „În fiecare
comunã se acorda trusou pentru
naºterea copilului. De ce la
Racoviþa se acordã doar la unele
persoane ºi la altele nu?”
D-na. secretar – „Trusou nu se
mai acordã din anul 2010. Nu a mai
primit nici o mamã din acel an”.
D-na. Bucur Simona – „Spuneþine cine a luat, sã putem verifica”.
D-na. Stoian – „Nu o sã vã spun.
Cineva m-a învãþat sã îmi cer
drepturile”.
D-na. secretar a sunat pe
inspectorul care se ocupã de
asistenþa socialã ºi se confirmã
faptul cã nu se mai acordã trusou
din anul 2010.

D-na. Bucur Simona – „Dacã nu
vreþi sã ne spuneþi cine este
persoana care a luat, vã rugãm sã
verificaþi situaþia ºi apoi sã veniþi
sã veniþi sã demonstraþi acest
lucru”.
D-na. secretar – „Legea ºi
drepturile sunt pentru toatã lumea.
Vã puteþi cere drepturile dacã sunt
legale. Vã rugãm sã verificaþi
înainte sã faceþi acuzaþii”.
Se trecere la cererea privind
închirierea spaþiului de la ªcoala
de meserii a d-lui. Petcu.
Se prezintã obiectul de activitate
al firmei - articole de pescuit,
stabilirea caietului de sarcini, cum
se va renova spaþiul, angajarea a
3 - 4 persoane, pentru început.
Dl. Ivan Simion – „Pe ce
perioadã?”
Dl. Petcu – „Pe minim 10 ani,
pentru amortizare investiþiei”.
Dl. Drãgoi Cornel – „Dacã
afacerea nu merge ºi investiþi ce
se întâmplã”?
Dl. Petcu – „O sã predãm terenul
în condiþiile prevãzute în caietul de
sarcini”.
Dl. Trifu Claudiu – „Sã se facã
caietul de sarcini sã fie analizat ºi
în urmãtoarea ºedinþã sã se dea
rãspunsul”.
Dl. Ivan Simion – „Sunteþi de
acord cu clauza contractului dacã
nu se produce 1 an sã se rezilieze
contractul? Trebuie sã avem o
garanþie pentru a nu bloca clãdirea
pentru 10 ani. Ne puteþi arãta un
produs, aveþi un site de
prezentare?”
Dl. Petcu – „Nu suntem de acord,
pentru cã o sã investim în clãdire.
Nu avem un site, vã putem arãta
brand-ul, suntem încã la început”.
Dl. Popa Sorin – „Am luat notã
de solicitarea d-voastrã, se vor
discuta condiþiile”.
Dl. primar – „O sã discutãm, vom
lua o hotãrâre ºi vã vom anunþa”.
D-na. Bucur Simona –
„Continuãm cu cererea d-lui Vasiu
Adrian privind închirierea unui teren
în faþa clãdiri aparþinând Consumcoop-lui, închiriatã d-lui Vasiu
Adrian pentru deschidere bar,
pentru amenajare spaþiu –terasã
fumãtori”.
Dl. consilier Bucur Ioan ajunge
la ºedinþã.
Dl. primar – „Trebuie sã vedem
exact suprafaþa solicitatã, sã nu
depãºeascã limitele stabilite. În
ceea ce priveºte autorizarea
barului, nu voi acorda autorizaþia
pentru cã nu existã momentan
autorizaþia de construcþie pentru
clãdire”.
Dl. Vasiu Adrian – „Am nevoie
de spaþiu pentru fumãtori, va fi
deschisã, acoperitã cu lemn”.
Dl. Ivan Simion – „Sã analizãm
cererea de închiriere a terenului”.
Dl. Telebuº Marius – „Localul nu
este deschis, nu este în regulã.
Aveþi deja un spaþiu pe domeniul
public pentru care nu plãtiþi nimic.
Aþi construit ºi la magazin tot pe
domeniul public”.
Dl. Vasiu Adrian – „Terasa dvoastrã este în aceeaºi situaþie”.
D-na. Bucur Simona – „Terasa
d-voastrã nu este la fel, d-le
Telebuº?”
Dl. Telebuº Marius – „Nu este
acelaºi lucru. Eu am preluat localul cu
terasa construitã de cãtre Consumcoop. E forma iniþialã a clãdirii. Cum
sã funcþioneza d-le. Popa, fãrã
autorizaþie de construcþie? E aceeaºi
situaþie ca ºi capela”.
Dl. Ivan Simion – „Terasa este
domeniul public sau nu?”
Dl. Telebuº Marius – „Aºa am
preluat-o de la Consumcoop. Dvoastã aþi construit pe domeniul
public. Cât aþi plãtit pe terasa din
faþa barului de sub Cãminul
Cultural? Este normal sã funcþioneze terasã pe domeniul public?”
Dl. Vasiu Adrian – „Plãtesc chirie
pe subsolul de la magazin”.
Dl. viceprimar aduce harta cu
clãdirea ºi se verficã spaþiul solicitat.
Dl. Ivan Simion – „Se poate
vedea cã este pe domeniul public”.
Dl. Telebuº Marius – „Sunt de
acord cu demolarea teraselor ºi a
zidurilor fãcute pe domeniul public.
Discuþiile referitoare la închirierea
terenului degenereazã în ceartã,
cu acuze reciproce între dl. Vasiu
Adrian ºi dl. Telebuº Marius.
Dl. Vasiu Adrian – „Este vorba
de 2 mp lãþime ºi lungimea cât þine
clãdirea”.
D-na. Bucur Simona – „Voi
supune la vot cererea”.
Dl. Ivan Simion – „La ce preþ se
va stabili?”
Dl. Vasiu Adrian – „La Avrig
plãtesc 0,50 euro/mp”.

Dl. primar – „Cu condiþia sã nu
se depãºeascã perimetru”.
Dl. Ivan Simion – „Euro sã fie
transformaþi în lei. Va fi specificatã
închirierea terenului pe perioada
contractului cu Consumcoop”.
Dl. Telebuº Marius – „Dacã
închiriem ce facem cu construcþia
de pe domeniul public, la intrarea
în magazin? Acolo e construcþie
cu ziduri pe domeniul public”.
Dl. Popa Sorin – „Sã se sesizeze proprietarul pentru construcþiile de pe domeniul public ºi sã se
ia mãsuri”.
Se supune la vot propunerea dlui Ivan.
Se voteazã astfel: 8 voturi
pentru ºi 3 abþineri (dl. Bucur Ioan,
dl. Telebuº Marius, dl. Nicula Iustin).
Se aprobã cu votul a 2/3 din
numãrul consilierilor.
ªedinþa continuã cu proiectele
de hotãrâre de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Planului de Acþiuni ºi
Interes Local
Dl. primar – „Dl. viceprimar
trebuie sã facã anual un plan de
lucrãri cu cei de la ajutor social”.
D-na. Bucur Simona – „Sã fie
trimiºi sã facã curat ºi la dispensar”.
Dl. Popa Sorin – „Sã se facã un
raport lunar, cu orele prestate”.
Dl. primar – „Se va face acest
raport”.
D-na. Bucur Simona – „Cum poþi
sã îi constrângi sã presteze orele?”
Dl. viceprimar – „Se pot
constrânge doar cu suspendarea
ajutorului social”.
Dl. Marcu Vasile – „Planul de
deszãpezire se bazeazã doar pe
cele douã utilaje ºi pe oamenii de la
ajutor ? Nu se iau alte mãsuri?”
Dl. primar – „Viceprimarul a
garantat cã a luat toate mãsurile
necesare pentru deszãpezire”.
Dl. viceprimar – „Este la fel în
toate localitãþile, este gheaþã peste
tot. S-au deszãpezit toate strãzile”.
Discuþiile continuã pe seama
modului de deszãpezire.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre .
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
Protocolul de colaborare cu
Primãria oraºului Avrig
Dl. Drãgoiu Cornel: „S-a fãcut o
evaluare a câinilor din comunã?”
Dl. viceprimar – „Sunt foarte
mulþi câini fãrã stãpâni”.
Dl. primar – „Se vor face anunþuri pentru cetãþeni cu privire la
adunarea câinilor”.
Dl. Popa Sorin – „Care este
procedura?”
Dl. primar – „Se va anunþa la
primãrie. Dacã nu sunt revendicaþi
în 15 zile, vor fi eutanasiaþi. Taxa
se va plãti de stãpâni, dacã nu se
vor revendica va fi achitatã de
cãtre primãrie”.
Se supune la vot . Se voteazã
astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
actualizare PAAR
Se vor face modificãrile
menþionate la începutut ºedinþei
privind actualizarea listei cu
persoanele care se ocupa voluntar
de remedierea în situaþii de urgenþã.
D-na. Bucur Simona – „Cum sunt
motopompele, merg sau nu?”
Dl. viceprimar – „Am cumpãrat o
pompã pentru apã curatã, o sã
vedem cum achiziþionãm altele noi
pentru a le putea folosi în caz de
nevoie”.
Dl. Telebuº Marius – „Nu pot fi
reparate?”
Dl. viceprimar – „Ba da, se vor
repara”.
D-na. Bucur Simona – „Trebuie
sã se repare, sã fim pregãtiþi dacã
vor mai fi inundaþii”.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului de
aprobare a clãdirilor deteriorate din
intravilan
Dl.primar – „O sã începem
momentan cu intravilanul. Legea
prevede sã încadrãm aceste
clãdiri”.
Dl. Popa Sorin – „Am fost întrebat de dl. Stoica Ioan cum poate
renova casa ºi în ce condiþii”.
Dl. primar – „Am vorbit ºi eu cu
el ºi a venit de a discutat ºi cu dna. arhitect ºi i s-a explicat cum
poate sã renoveze, cu pãstrarea
faþadei ºi a geamurilor”.
Dl. Popa Sorin – „În ce condiþii
este aceastã casã încadratã ca
monument istoric?”
Dl. Ivan Simion – „Fiecare casã
este declaratã ºi încadratã individual, se þine cont de anul con-

strucþiei în momentul indentificãrii
ei ca monument istoric”.
Dl. Telebuº Marius – „Sã le
acordãm o perioadã pentru
remedierea problemelor, sã le
facem o informare privind intrarea
în legalitate ºi apoi sã le stabilim
taxa. Sã amânãm acest proiect”.
Dl. Ivan – „Sunt de acord cu
amânarea proiectului”.
Dl. Popa Sorin – „Sã se amâne
pânã la informarea cetãþenilor ºi
vederea rezultatelor”.
Se supune la vot propunerea dlui. Telebuº Marius de amânare a
proiectului de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 11 voturi, în unanimitate,
pentru amânarea proiectului de
hotãrâre.
5. Proiect de hotãrâre privind
stabilirea taxei de salubrizare
Dl. Ivan Simion – „S-a primit
adresã cu privire la majorarea
taxei?”
Dl. primar – „S-a aprobat prin
Contractul de delegare a gestiunii
tabelul cu indicele anual pentru
majorarea taxei. Aceasta se modificã anual, conform prevederilor
din contract”.
Dl. Ivan Simion – „Trebuie sã ne
conformãm indecelui stabilit pentru
a se putea acoperii diferenþa din
colectãri”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
Se trece la discutarea cererilor
diverse.
1. Solicitarea ºcolii Gimnaziale
Racoviþa de numire a unui
reprezentant al Consiliului Local
Racoviþa în Consiliul de
Administraþie al ºcolii.
Dl. Popa Sorin – „Eu am înaintat
demisia la ºcoalã dar nu o vãd
ataºatã la cerere”.
Dl. primar – D-na. director s-a
sesizat cu privire la gradul de
rudenie ºi a înaintat adresa pentru
a ne anunþa”.
Dl. Trifu Claudiu – „Sã supunem
cererea la vot dacã a fost înaintatã”.
Dl. Popa Sorin – „Nu este
corectã procedura, dacã studiaþi
Regulamentul, directorul este
preºedinte de drept, eu m-am
sesizat ºi mi-am dat demisia”.
Dl Ivan Simion – „D-na. director
trebuie sã vinã cu altã cerere, la
care sã ataºeze demisia”.
Dl. Popa Sorin – „Dacã vrem sã
respectãm procedura, amânãm
numirea pânã la primirea adresei
sau numim acum alt reprentant”.
Se supune la vot propunerea de
amânare a numirii reprezentantului.
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
2. Cererea ºcolii Gimnaziale
privind numirea unui reprezentant
al Consiliului Local în CEAC.
- se amânã pânã la numirea
reprezentantului în Consiliul de
Administra?ie.
3. Cererea d-lui Ioan Adrian
Constantin pentru scoaterea din
circuitul agricol a unui teren cu
categoria de folosinþã fâneaþã,
pentru construire de adãpost
agricol
Dl. Stoia Ioan – „Avem douã
cereri cu acelaºi obiect”.
D-na. secretar – „Cunoaºtem
situaþia, situaþia este complicatã.
Suprafa?a pajºtilor nu este mai
mare decât anul de referinþã 2007,
nu se poate schimba categoria de
folosinþã a terenului în acest mod.
O sã vorbim cu un specialist sã
vedem ce altã posibilitate mai este”.
4. Cererea privind Târgul din luna
martie
Dl. Primar – „Am indentificat
terenul, am vorbit la DSV pentru
avizale necesare. Pânã la
autorizare trebuie sã îndeplinim
unele condiþii. Avem voie sã facem
târgul anul acesta, dacã respectãm
ce ni se impune”.
Dl. Belciu Alin – „ªi pe viitor, cum
va rãmâne?”
Dl. primar – „O sã continuãm cu
amenajarea zonei, sã finalizãm
pânã anul viitor. Anul acesta nu se
va pune taxã la intrare, însã pe
viitor o sã vedem cum vom proceda
ºi ce taxã se va institui”.
D-na. Bucur Simona – „Vor fi
oamenii de acord cu terenul dintre
Racoviþa ºi Sebeº?”
Dl. primar – „Doar acolo am
indentificat teren pentru amenajare
spaþiu”.
Se trece la rapoartele de activitate ale primarului, viceprimarului
ºi ale consilierilor.
Dl. Popa Sorin – „Nu s-a menþionat
avtivitatea de stare civilã, cred cã
era important numãrul deceselor, al
cãsãtoriilor ºi al naºterilor”.
D-na. secretar – „Raportul
primarului pe anul anterior cuprinde
activitatea tuturor compartimentelor
aparatului de specialitate. Starea
civilã este o activitate a compartimentului de secretariat, delegatã,
nu este un compartiment instituit la
nivelul comunei Racoviþa.

Bineînþeles cã este important ºi
numãrul actelor de stare civilã, o
sã þinem cont de propunerea dvoastrã ºi vor fi menþionate”.
Dl. Trifu Claudiu – „Ce s-a mai
discutat de camerele din sala de
ºedinþã? La Turnu Roºu ºedinþele
se transmit on-line”.
Dl. Stoia Ioan – „Am discutat cu
cei de la site, se va gãsi o modalitate
de trasmitere în direct ºi la noi”.
Dl. Nicula Iustin – „Nu se poate
pune o centralã la Dispensarul de
la Sebeºu de Sus?”
Dl. Belciu Alin – „Am discutat cu
d-na doctor, este o situaþie
groaznizã acolo. Am fãcut un
necesar estimativ pentru instalarea
unei centrale”.
Dl. primar – „Dacã va fi o centralã
pe gaz se va permite plata
facturilor pe perioada de iarnã, nu
e mai bine un convector? O sã
vedem posibilitãþile pentru
instalarea centralei”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „D-le.
Hulpuº, am aprobat cumpãrarea
unui tub de ciment, se poate
achiziþiona?”
Dl. Hulpuº Marius – „Da, sã se
facã un referat de necesitate de
cãtre dl. viceprimar ºi îl vom
achiziþiona”.
Discuþiile continuã cu privire la
ansamblurile de dansuri populare
din comunã. Ansamblu de la
Sebeºu de Sus doreºte alocarea
unui buget pentru plata instructorilor. Sã se prevadã în buget alocarea banilor pentru ansambluri.
Sã se facã parteneriat între ansambluri ºi comunã pentru finanþare. Sã se urmãreascã ºi la
Racoviþa sã nu mai plãteascã
pãrinþii, instructorii sã fie plãtiþi din
bugetul local.
Referitor la staþia de epurare de
la Sebeº, s-a comunicat de cãtre
cei de la SC Apã Canal cã se va
remedia situaþia.
Dl. Belciu Alin – „Femeia de la
vase de la Cãminul Cultural de la
Sebeºu de Sus nu mai poate sã
se ocupe de vase, ce putem face?”
Dl. primar – „O sã cãutãm o
soluþie, eventual sã angajãm pe
cineva cu 1 normã sã se ocupe de
cãmin”.
Dl. Telebuº - „Sã se ia în considerare ºi amenajarea Cãminului de
la Sebeº, sã fie renovat”.
D-na. Bucur Simona – „Sã se
facã proiect prin GAL. Ce s-a
discutat cu consultanþii care au
venit pentru grãdiniþã?”
Dl. Ivan Simion – „Am participat
ºi eu la întâlnirea cu consultanþii, a
participat ºi d-na director Ucean
Simona, dar am fost dezamãgit,
deoarece nu se vrea grãdiniþã cu
program prelungit. Propun solicitarea unui punct de vedere oficial
al ºcolii Gimanziale cu privire la
construcþia grãdiniþei. Consultanþii
vor face o propunere cu privire la
construcþie”.
Dl. primar prezintã un studiu
privind natalitatea copiilor din
comunã, pe mai mulþi ani. Natalitatea
este în scãdere. Referitor la
discuþiile privind construcþia unei
grãdiniþe cu program prelugit în
contradictoriu cu cea cu program
normal, dl. primar prezintã cererile
d-nei Limbãºan Camelia – fost
director al ºcolii Gimnaziale,
adresate Inspectoratului ºcolar
precum ºi Ministerului Educaþiei,
având ca obiect construirea unei
grãdiniþe cu program normal, cu 3
grupe. Sã se meargã pe o singurã
direcþie pentru a reuºi construcþia
unei grãdiniþe. Se prezintã de cãtre
dl.primar varianta propusã de
consultanþi.
D-na. Bucur Simona – „Sã revenim la cererea privind închirierea
spaþiului de la ºcoala de meserii”.
Dl. Ivan Simion – „Am solicitat
contractul cu Bica, ce suprafaþã
are clãdirea, cine este acea
persoanã, poate veni în ºedinþã?”
Dl. primar – „Da, am discutat cu
el, poate veni în ºedinþã sã
discutãm”.
Dl. Ivan Simion – „Pe acest teren
putem iniþia un proiect pe fonduri
europene. Sã demarãm procedura, mã angajez ca la terminarea
actelor sã începem investiþia”.
Se discutã proiectul existent
pentru construcþia unei sãli de
sport, dar sã se rezolve situaþia
juridicã a terenului.
Dl. Ivan Simion propune
respingerea cererii de închiriere pe
motiv cã acel spaþiu va fi folosit în
interesul comunitãþii.
Se supune la vot propunerea dlui Ivan Simion. Se voteazã astfel:
11 voturi pentru, în unanimitate.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 31 ianuarie
2017, drept pentru care semnãm
alãturi.
Preºedinte de ºedinþã
Consilier, BUCUR SIMONA
Secretar, SÎRBU MARIA
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Arderea vegetaþiei uscate ºi
a miriºtilor se va efectua cu
respectarea urmãtoarelor
prevederi generale:
1) condiþii meteorologice
fãrã vânt;
2) colectarea în grãmezi a
vegetaþiei uscate, astfel încât
arderea sã poatã fi controlatã;
3) desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi;
4) curãþarea de vegetaþie a

suprafeþei din jurul fiecãrei
grãmezi pe o distanþã de 5 m;
5) executarea arderii în
zone care sã nu permitã
propagarea focului la fondul
forestier, construcþii ºi sã nu
afecteze reþelele electrice ºi
de comunicaþii;
6) asigurarea mijloacelor ºi
materialelor pentru stingerea
incendiilor;
7) supravegherea perma-

Strategia anualã de achiziþii publice pe anul 2017 a comunei Racoviþa
Începând cu acest numãr al
publicaþiei Jurnalul de Racoviþa,
vom publica „Strategia anualã de
achiziþii publice pe anul 2017 a
comunei Racoviþa”.
1. Noþiuni introductive
Potrivit dispoziþiilor Legii nr. 98/
2016 privind achiziþiilor publice ºi a
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziþiei
publicã/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziþiile publice, comuna Racoviþa a procedat
la întocmirea prezentei strategii prin
utilizarea informaþiilor cel puþin a
urmãtoarelor elemente estimative:
a) Necesitãþile identificate la nivel
de autoritate contractantã având
la bazã referatele întocmite de
compartimentele din cadrul Primãriei
Comunei Racoviþa pentru anul
2017, ca fiind necesar a fi satisfãcute ca rezultat al unui proces
de achiziþie;
b) Valoarea estimativã a achiziþiei corespunzãtoare fiecãrei
necesitãþi;
c) Capacitatea profesionalã
existentã la nivel de autoritate
contractantã pentru derularea unui
proces care sã asigure beneficiile
anticipate;
d) Resursele existente la nivel
de autoritate contractantã care pot
fi alocate derulãrii proceselor de
achiziþii publice.
Prezenta Strategie anualã de
achiziþie publicã la nivelul comunei
Racoviþa reprezintã totalitatea
proceselor de achiziþie publicã
planificate a fi lansate de instituþie
în calitate de autoritate contractantã
pe parcursul unui an bugetar. Ea
se realizeazã, potrivit dispoziþiilor
legale, în ultimul trimestru al anului

anterior anului cãruia îi corespund
procesele de achiziþie publicã cuprinse în aceasta ºi se aprobã de
conducãtorul autoritãþii contractante. Strategia anualã de achiziþie
publicã la nivelul comunei Racoviþa,
se poate modifica sau completa
ulterior, modificãri/completãri care
se aprobã conform prevederilor
Legii achiziþiilor publice nr. 98/2016
ºi HG nr. 395/2016. Introducerea
modificãrilor ºi completãrilor în
prezenta Strategie, este condiþionatã de identificarea surselor de
finanþare.
În cadrul Strategiei anuale de
achiziþie publicã la nivelul comunei
Racoviþa, se va elabora Programul
anual al achiziþiilor publice (Anexa
nr. 1), ca instrument managerial
utilizat pentru planificarea ºi
monitorizarea portofoliului de
procese de achiziþie la nivel de
autoritate contractantã, pentru
planificarea resurselor necesare
derulãrii proceselor ºi pentru verificarea modului de îndeplinire a
obiectivelor din strategia instituþiei.
2. Obiectivele Strategiei anuale
de achiziþii publice (SAAP) 2017
Pentru anul 2017 au fost stabilite
urmãtoarele obiective pentru
gestionarea portofoliului de achiziþii
publice care face obiectul Strategiei
Anuale de Achiziþii Publice a
comunei Racoviþa.
Obiectiv general:
Asigurarea necesarului de
produse, servicii ºi lucrãri pentru
realizarea obiectivelor de funcþionare ºi dezvoltare instituþionalã ale
comunei Racoviþa, în condiþii de
legalitate, eficienþã ºi eficacitate.
Obiective specifice:
1) Creºterea transparenþei
proceselor de achiziþiei publice de
produse, servicii ºi lucrãri derulate

de cãtre comuna Racoviþa;
2) Creºterea eficienþei proceselor de achiziþie publicã, respectiv
asigurarea necesarului de produse/servicii/lucrãri de calitate, în
cele mai bune costuri/preþuri de
achiziþie, în condiþii de legalitate;
3) Planificarea ºi organizarea
adecvatã a proceselor de achiziþie
publicã în vederea prevenirii
apariþiei de întârzieri în asigurarea
necesarului de produse, servicii ºi
lucrãri;
4) Utilizarea eficientã a resurselor profesionale ºi financiare ale
comunei Racoviþa pentru asigurarea necesarului de produse,
servicii ºi lucrãri.
3. Indicatori cantitativi ºi calitativi
pentru managementul/gestionarea
portofoliului de procese de achiziþii
din SAAP 2017
Pentru anul 2017 au fost definiþi
urmãtorii indicatori utilizaþi pentru
managementul/gestiunea portofoliului de achiziþii publice care face
obiectul Strategiei Anuale de Achiziþii Publice a Comunei Racoviþa:
1. Numãrul de procese de achiziþie, în funcþie de obiect (produse,
servicii, lucrãri), din care:
- Licitaþie deschisã;
- Procedurã simplificatã;
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specifice din Anexa 2;
- Alte proceduri;
- Achiziþii directe, din care: din
Catalog electronic/offline.
2. Valoarea estimativã a
procedurilor de achiziþie publicã,
în funcþie de obiect (produse,
servicii, lucrãri):
- Licitaþie deschisã;
- Procedurã simplificatã;
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor

Proces Verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 28 februarie 2017
Încheiat astãzi, 28 februarie
2017, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului nr.
60/2017. ªedinþa începe cu 11
consilieri din cei 11 în funcþie. La
ºedinþã participã dl.primar , dl.
viceprimar ºi secretarul comunei.
Invitaþi la ºedinþã sunt d-na. architect
Ioana Rusu, dl. Fãþan Gheorghe,
ºeful Ocolului Silvic Avrig.
ªedinþa începe cu alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru
urmãtoarele 3 luni. Urmeazã dl.
consilier Drãgoiu Cornel Mircea.
Se supune la vot propunerea.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru,
în unanimitate.
Se prezintã ordinea de zi ºi se
supune la vot. Se aprobã ordinea
de zi astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal al ºedinþei ordinare din data de
31 ianuarie 2017. Dl. Drãgoiu Cornel
întreabã dacã sunt observaþii cu
privire la procesul verbal.
Dl. Belciu Alin – “Este în regulã
proiectul de hotãrâre privind
închirierea terenului de pe domeniul
public, dacã s-a aprobat cererea
în ºedinþa trecutã?”
D-na. secretar– “Da, este în
regulã. S-a aprobat cererea,
trebuie proiect de hotãrâre”.
Dl. Bucur – “Sã se menþioneze
faptul cã m-am abþinut la aprobarea
cererii d-lui Vasiu Adrian de
închiriere a terenului, deoarece nu
am fost prezent la discuþii”.
Dl. Popa Sorin – “Sã se
menþioneze în procesul verbal cã
sunt douã situaþii diferite la ce a
întrebat dl. Telebuº pentru acordul

de funcþionare ºi construcþia
capelei, construcþia capelei a fost
din bugetul local”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
Se supune spre aprobare
procesul verbal al ºedinþei de îndatã
din data de 02.02.2017. Nu sunt
obiecþii. Se voteatã astfel: 8 voturi
pentru ºi 3 abþineri – a consilierilor
care au lipsit de la ºedinþã.
1. Proiect de hotârâre privind
aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli al Ocolului Silvic Avrig
Dl. Fãþan Gheorghe, ºef Ocolul
Sivic Avrig, prezintã detaliat fiecare
capitol al bugetului, explicã
cheltuielile, veniturile, ce lemne se
vor scoate la licitaþie, ce se va da
la populaþie.
Dl. Ivan Simion ºi dl. viceprimar
cer explicaþii suplimentare, cât lemn
se va da la populaþie ºi de unde?
Dl. Fãþan – “În luna martie va fi
licitaþia, va urma procedura pe
SEAP. Preþurile de anul trecut se
vor menþine ºi anul acesta”.
Dl. Drãgoiu – “Anul trecut,
Racoviþa nu a mai avut lemne.
Dl. Fãþan – “S-a blocat SEAP-ul,
anul acesta este în regulã, dupã
sãrbãtorile de Paºti se vor da
lemnele”.
Dl. Ivan Simion – “Ar trebui sã
luaþi în considerare suplimentarea
cu lemne pentru cã nu ajung ceea
ce aþi prevãzut”.
Discuþiile continuã pe acest
subiect, ele vizeazã suplimentare
pentru a ajunge la populaþie,
clarificarea cheltuielor, justificarea
venitului, modalitatea licitaþiei,
gestionarea eficientã a cantitãþii

pentru a ajunge la populaþia din
toatã comuna.
Dl. Belciu Alin propune ca lemnele care nu s-au dat anul trecut la
Sebeº, sã se dea anul acesta dar
pe anul tecut, separate de cantitatea propusã pentru acest an.
Dl. Fãþan – “Cu acordul Consiliului Local se vor da aceste
lemne, se poate suplimenta cantitatea pentru a ajunge la populaþie”.
Dl. Ivan Simion întreabã ce se
poate face în zona ,,În Brazi,, din
localitatea Racoviþa, deaorece
acolo existã riscuri de cãdere a
pinilor, datoritã vechimii acestora.
Dl. Fãþan – “Se pot marca ºi se
pot tãia în decursul a 2 - 3 ani, apoi
se va regenera zona. Se poate
face o solicitare la Ocolul Silvic cu
privire la afectarea construcþiilor
din zonã ºi vom lua mãsurile
necesare”.
Dl. Belciu Alin – “În numele
locuitorilor din Sebeºu de Sus,
avem rugãmintea ca lemnele sã se
dea la populaþie pânã la varã,
pentru cã oamenii au nevoie de
lemne uscate pentru iarnã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
Cu acordul consilierilor, se trece
la prezentarea Planului de Urbanism General de cãtre architect
Rusu Ioana.
D-na Rusu începe prezentarea
PUG-ului, prezintã situaþia cu care
se confuntã la eliberarea avizelor
pentru aprobarea ºi finalizarea
planului. Datoritã suprafeþelor
foarte mari propuse pentru intravilan, se dublezã teritoriul comunei
ºi nu se poate justifica aceastã

specifice din Anexa 2;
- Alte proceduri;
- Achiziþii directe, din care: din
Catalog electronic/offline.
3. Numãr contracte/acorduri
cadru ºi valoare atribuite, în funcþie
de obiect(produse, servicii, lucrãri)
în lei fãrã TVA, din care:
- Licitaþie deschisã din care:
numãr ºi valoare contract, numãr
ºi valoare acorduri cadru, numãr
ºi valoare procedure anulate;
- Procedurã simplificatã, din
care: numãr ºi valoare contract,
numãr ºi valoare acorduri cadru,
numãr ºi valoare procedure
anulate;
- Procedura proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specific din Anexa 2, din care:
numãr ºi valoare contract, numãr
ºi valoare procedure anulate;
- Alte procedure, din care numãr
ºi valoare contract, numãr ºi
valoare acorduri cadru, numãr ºi
valoare procedure anulate;
- Achiziþii directe, din care:
a) din Catalogul electronic, din
care: numãr ºi valoare contract,
numãr ºi valoare comenzi, numãr
ºi valoare achiziþii anulate
b) derulate/offline cf. art. 43, alin.
3 din HG 395/2016: numãr ºi
valoare contract, numãr ºi valoare
comenzi, numãr ºi valoare achiziþii
anulate
4. Numãr ºi valoare procese de
achiziþii în funcþie de obiect
(produse, servicii, lucrãri) derulate
conform planificãrii, din care:
- Licitaþie deschisã;
- Procedurã simplificatã;
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specifice din Anexa 2;
- Alte proceduri;
- Achiziþii directe, din care: din

Catalog electronic/offline.
5. Numãr ºi valoare procese de
achiziþii în funcþie de obiect
(produse, servicii, lucrãri) derulate
cu întârziere mai mare de 30 zile
faþã de planificare, din care:
- Licitaþie deschisã
- Procedurã simplificatã
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specific din Anexa 2
- Alte proceduri
- Achiziþii directe, din care: din
Catalog electronic/offline
6. Durata medie de evaluare (în
zile) a ofertelor primate în funcþie
de obiect (produse, servicii,
lucrãri), din care:
- Licitaþie deschisã
- Procedurã simplificatã
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specific din Anexa 2
- Alte proceduri
- Achiziþii directe, din care: din
Catalog electronic/offline
7. Numãr documentaþii de
atribuire respinse de ANAP în
funcþie de obiect (produse, servicii,
lucrãri) ºi motivele de respingere,
din care:
- Licitaþie deschisã
- Procedurã simplificatã
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specific din Anexa 2
- Alte proceduri
Raportat la analiza portofoliului
proceselor de achiziþie public
derulate în anul 2016, pentru anul
2017, la nivelul Comunei Racoviþa,
rata de respingere a documentaþiei
de atribuire nu poate fi mai mare
de 50%, iar numãrul maxim de
respingeri permis pentru aceiaºi
documentaþie de atribuire este de
1 respingere/documentaþie.

creºtere. Trebuie reglementate
lucrãrile topometrice. Costurile sunt
enorme dacã se menþine aceastã
suprafaþã. S-ar putea renuþa la
unele suprafeþe, sã se pãstreze
doar care sunt necesare. Dacã se
rãmâne la reducerea suprafeþelor,
planul ar putea fi terminat curând
ºi nu ar implica alte cheltuieli, existã
fundamentarea din vechiul PUG.
Dacã se va menþine suprafaþa
propusã, oamenii nu vor fi blocaþi
sã construiascã dar vor trebui sã
îºi facã ei PUZ -ul.
Dl. Drãgoiu Cornel – “De aproape
8 ani se lucreazã la acest plan”.
Dl. Ivan Simion – “Am ajuns în
situaþia în care nu avem nimic
finalizat”.
D-na. Rusu – “Avem aproape
toatã documentaþia finalizatã, dar
am întâlnit zone cu probleme”.
Dl. Popa Sorin – “Dacã se poate,
sã ne trimiteþi ºi nouã documentaþia
pe email, sã o putem verifica”.
Dna. Rusu – “O sã vã trimitem
pe email tot ce avem finalizat.
Trebuie sã luaþi o decizie cu privire
la limite, dacã se vor pãstra sau se
va reveni la cele iniþiale”.
Dl. Ivan Simion – “Da-þi-ne timp,
sã putem verifica, sã discutãm ºi
sã refacem propunerea de
intravilan în funcþie de necesitãþi”.
Dl. primar – “O sã reluãm
discuþiile, facem propuneri ºi sã le
discutãm”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “D-voastrã,
în calitate de arhitecþi, ce
propuneþi?”
D-na. Rusu – “Propunem sã se
restrângã zona la strictul necesar,
sã ne putem încadra în buget”.
Dl. Ivan – “Sã facem o altã
ºedinþã, sã ne întâlnim sã discutãm
numai cu privire la PUG”.
Discuþiile continuã cu privire la
construcþiile în zonele propuse,
despre posibilitatea deschiderii
unor zone industriale, termenele de
finalizare.

Se stabileºte o nouã întâlnire în
sãptãmâna 27-31 martie, pentru a
se lua decizii cu privire la limitele
intravilanului comunei.
Se continuã cu cererea d-lui.
Gheorghiþã Florin care solicitã ajutor
din partea Consiliului Local pentru
construirea unei case.
Dl. Gheorghiþã prezinþã situaþia
lui, faptul cã locuieºte la pãrinþi, întro singurã camerã, cu doi copii
minori, unul dintre copii având
probleme de sãnãtate, iar datoritã
veniturilor insuficiente nu îºi pot
construi singuri o locuinþã.
Consilierii discutã cazul prezentat, se cer detalii privind problemele
care le are cu unul dintre minori.
Dl. Drãgoiu – “Sã se facã un
necesar, avem un caz social, dar
o sã vedem în ce mãsurã legea ne
permite sã putem oferi ajutor. Se
va discuta, vom lua o hotãrâre ºi
vã vom anunþa”.
Cererile d-nelor Limbãºan
Camelia, Durdun Dana ºi Oprean
Marinela, care au ca obiect
punerea în proprietate în baza
cererilor ºi hotãrârilor Comisiei
Judeþene de Fond Funciar pe
Legea 247/2005.
D-na. Limbãºan Camelia – “Nu
s-a terminat punerea în posesie ºi
propun ca toþi cei care au cereri
pe Legea 247/2005, sã fie puºi în
posesie, cu poziþie certã, sã se
prevadã bani din bugetul local”.
Dl. Bucur Ioan – “De ce nu s-au
cerut terenurile pe Legea 18/
1991?”
D-na. Limbãºan Camelia – “Nu
ºtiu de ce nu s-a cerut, dar avem
dreptul deoarece avem acte care
atestã dreptul de proprietate”.
Dl. Ivan – “Se dau bani pentru
întabulare de la Guvern, nu se pot
cuprinde pe acel program?”
Dl. primar – “O sã discutãm cu
dl. Criºan sã vedem la ce sumã se
va ajunge. Pe programul naþional
va dura foarte mult, a fost alocatã

8. Gradul de utilizare a fiecãrui
criteriu de atribuire în funcþie de
obiect(produse, servicii, lucrãri),
pe tip de procedurã:
- Licitaþie deschisã, din care:
preþul cel mai scãzut/cel mai bun
raport calitate preþ/costul cel mai
scãzut/cel mai bun raport calitatecost
- Procedurã simplificatã, din
care: preþul cel mai scãzut/cel mai
bun raport calitate preþ/costul cel
mai scãzut/cel mai bun raport
calitate-cost
- Procedura proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specifice din Anexa 2, din care:
preþul cel mai scãzut/cel mai bun
raport calitate preþ/costul cel mai
scãzut/cel mai bun raport calitatecost
- Alte proceduri, din care: preþul
cel mai scãzut/cel mai bun raport
calitate preþ/costul cel mai scãzut/
cel mai bun raport calitate-cost
9. Numãrul mediu de oferte
primite, în funcþie de obiect
(produse, servicii, lucrãri), pe tip
de procedurã:
- Licitaþie deschisã
- Procedurã simplificatã
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specific din Anexa 2
- Alte proceduri
- Achiziþii directe, din care: din
Catalog electronic/offline
10. Numãrul de acte adiþionale
la contractele/acordurile cadru în
funcþie de obiect(produse,servicii,
lucrãri), pe tip de procedurã:
- Licitaþie deschisã
- Procedurã simplificatã
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specifice din Anexa 2
- Alte proceduri
- Achiziþii directe, din care: din
Catalog electronic/offline.
(Continuare în
numãrul urmãtor)
o sumã micã anul trecut, la
începutul lunii decembrie, am trimis
o situaþie, nu am gãsit topometriºti
care sã facã planul parcelar, iar la
sfârºitul lunii decembrie aceºti bani
au trebuit daþi înapoi. A fost termenul
prea scurt”.
D-na secretar explicã situaþia
actualã a procesului de punere în
posesie: “Pentru finalizarea
procesului va fi nevoie de o sumã
foarte mare care nu se poate
cunoºte momentan dacã se poate
prevede în bugetul local, trebuie
fãcut planul parcelar pentru
aproape toatã suprafaþa UAT
Racoviþa. Existã posibilitatea cu
întabularea incertã a terenului, este
mai simplã ºi costurile sunt mai
reduse. O sã cerem pãrerea mai
multor topometriºti, o sã discutãm
ºi la OCPI sã vedem cum vom
rezolva situaþia”.
2. Proiect de hotãrâre privind
închirierea terenului de pe domeniul
public, din faþa imobilului nr. 258,
unde îºi desfãºoarã activitatea
firma SC Trans Aral
Dl. Drãgoiu solicitã avizele
comisiilor de specilalitate.
Dl. Ivan Simion – “Comisia buget
- finanþe avizeazã favorabil
proiectul de hotãrâre”.
Dl. Popa Sorin – “Comsia
administrativ - juridicã avizeazã
favorabil legalitatea proiectului. Are
unele obiecþii cu privire la modul de
atribuire. Toate UAT-urile au un
Regulament aprobat cu privire la
închirierile de pe domeniul public.
Legal spaþiul trebuie scos la licitaþie,
dar sã nu se creeze precedent,
sã fie luat în vedere toate spaþiile
de pe domeniul public. S-a fãcut
un Raport de evaluare, cât a
costat, s-a avut în vedere ºi alte
suprafeþe?”
(Continuare în
numãrul urmãtor)

rosu galben albastru negru

T
A
C
I
N
U
M
CO

nentã a arderilor;
8) stingerea totalã a focului
înainte de pãrãsirea locului
arderii.
Arderile vor fi efectuate doar
dupã obþinerea ,,Permisului
de lucru cu focul”, care se
elibereazã de cãtre Primãrie.
( Amenda 1.000 - 2.500 lei)
(Legea nr. 307 din 2007,
Ordinul nr. 605 din 2008 ,
Ordinul nr. 163 din 2007, HG.
nr. 537 din 2007, OUG nr. 195
din 2005)
ªEF S.V.S.U Racoviþa,
GEREA LUCIAN
Avizat
Primar,
SIMION OLARIU
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Unde ºi când pot veni cetãþenii în audienþã
la conducerea Consiliului Judeþean Sibiu ºi la consilierii judeþeni
Astfel, preºedinta Daniela
Cîmpean este la dispoziþia
cetãþenilor în fiecare zi de
miercuri, începând cu ora 10,
în biroul în care îºi desfãºoarã
activitatea la Consiliul Judeþean Sibiu.
Vicepreºedintele Marcel
Constantin Luca acordã
audienþe în fiecare joi, de la ora
10, în timp ce vicepreºedintele
Wiegand Helmut Fleischer
primeºte cetãþenii în audienþã

marþea, între orele 9 -10.
O parte dintre consilierii
judeþeni au ales ca loc de întâlnire cu cetãþenii sediul Consiliului Judeþean sau sediile
partidelor sau a formaþiunilor
din care fac parte, fie cele din
municipiul Sibiu (PNL, PSD,
FDGR), fie din municipiul
Mediaº (PNL ºi FDGR) sau din
oraºul Cisnãdie (PNL). Doar
consilierul judeþean Mihai
Sãmãrghiþan a ales sã acorde

audienþe la sediul bisericii
ortodoxe “dintre brazi” de pe
str. Reconstrucþiei, al cãrei
preot paroh a fost.
Toþi cei interesaþi sã afle care
sunt zilele în care se pot înscrie
în audienþã la aleºii judeþeni
http://www.cjsibiu.ro/wpcontent/uploads/2017/02/
Anexa-programulaudientelor.pdf
Totodatã, pentru eficienþa
audienþelor, cetãþenii pot con-

La începutul acestei luni s-a reluat campionatul Ligii a V-a,
Seria a II-a Sibiu, 2016 – 2017, în cadrul cãreia activeazã ºi
echipa de fotbal a A.S. Viitorul Racoviþa. În primele partide
disputate, echipa localã a obþinut urmãtoarele rezultate:
- etapa 10, 2 aprilie 2017, A.S. Viitorul Racoviþa - A.S. Chirpãr
(2 – 4);
- etapa 11, 8 aprilie 2017, Corsav Veºtem - A.S. Viitorul Racoviþa
(3 – 1);
- etapa 12, 23 aprilie 2017, A.S. Viitorul Racoviþa - A.S. Turnu
Roºu (3 – 1).
Dupã etapa a XII-a, echipa A.S. Viitorul Racoviþa se situeazã
pe locul 9 al clasamentului seriei, cu 10 puncte.
Programul viitor:
- etapa 13, 30 aprilie 2017, ora 16, Progresul Dumbrãveni A.S. Viitorul Racoviþa;
- etapa 14, 7 mai 2017, ora 11, A.S. Viitorul Racoviþa - Voinþa
Roºia;
- etapa 15, 14 mai 2017, ora 11, Lyons.Club Vurpãr - A.S.
Viitorul Racoviþa;
- etapa 16, 20 mai 2017, ora 17, A.S. Bradu - A.S. Viitorul
Racoviþa.

S-a reluat campionatul...

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,
PET-uri, 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?
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

sulta pe site-ul CJ din ce
comisie de specialitate face
parte consilierul judeþean cãruia
vrea sã i se adreseze: http://
www.cjsibiu.ro/componenta/
comisii-de-specialitate/
Consilierii judeþeni activeazã
în urmãtoarele comisii:
1. Comisia de buget-finanþe,
strategii, dezvoltare economicã ºi cooperare cu mediul
de afaceri
2. Comisia pentru urbanism,

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 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

amenajarea teritoriului, protecþia mediului ºi turism
3. Comisia pentru asistenºã
socialã, sãnãtate ºi relaþia cu
ONG-uri
4. Comisia pentru culturã,
învãþãmânt, culte, tineret ºi sport
5. Comisia juridicã, administraþiei publicã localã ºi
ordine publicã
Ioana Cãpãþînã,
purtãtor de cuvânt
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Primãria comunei Racoviþa organizeazã, la data de
15 mai 2017, licitaþie publicã
pentru închirierea spaþiului în
suprafaþã de 22 mp, pentru
punct farmaceutic, situat în
localitatea Sebeºu de Sus.
Caietul de sarcini se poate
obþine de la sediul primãriei,
pânã în ziua licitaþiei, ora 10.
Informaþii se pot procura de
la sediul primãriei, sau la tel.
0269/527201.
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 lãsaþi-le la
punctul respectiv.

rosu galben albastru negru

În cadrul ºedinþei
ordinare de consiliu
judeþean din luna
februarie, a fost
stabilit Programul
audienþelor pe
care le acordã în
cursul anului 2017
conducerea instituþiei
ºi ceilalþi 30 de
consilieri judeþeni.

