Anul IX, nr. 103
mai
2017
4 pagini
Aceastã ediþie
se distribuie gratuit
PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALÃ FONDATÃ DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL RACOVIÞA ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA

Ziua Eroilor, sãrbãtoare
naþionalã a poporului român,
este celebratã în fiecare an, de
Ziua Înãlþãrii Domnului, mare
sãrbãtoare creºtinã, care
marcheazã înãlþarea la cer a
lui Iisus Hristos, la 40 de zile
dupã Înviere. Astfel, anul acesta, Ziua Eroilor a fost sãrbãtoritã la 25 mai, în memoria
celor cãzuþi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptã,
pentru credinþã, libertate, drep-

tate ºi pentru apãrarea þãrii ºi
întregirea neamului.
Pentru a cinsti cum se cuvine aceastã zi importantã, în
semn de recunoºtinþã pentru
jertfa bravilor înaintaºi, reprezentanþii Primãriei comunei Racoviþa, primarul Simion Olariu
ºi viceprimarul Ioan Stoia, au
depus coroane de de flori din
partea instituþiei la monumentele eroilor din Racoviþa
(Biserica Ortodoxã “Sfânta

Treime”) ºi Sebeºu de Sus.
Tot cu acest prilej, copiii de
la ªcoala Gimnazialã Racoviþa
ºi ªcoala Primarã Sebeºu de
Sus au susþinut scurte recitaluri de cântece patriotice.
Sã nu uitãm niciodatã jertfa
eroilor, sã le cinstim memoria
ºi, mai ales, sã avem grijã sã
nu uitãm principiile care i-au
mânat pe ei în luptã: credinþã,
libertate, dreptate!

Pomi fructiferi ºi multe fructe
pentru ºcoala din Racoviþa
De câteva zile, elevii ªcolii Gimnaziale Racoviþa au în grijã o micã livadã
de pomi fructiferi, amenajatã în jurul instituþiei de învãþãmânt. Asemeni
altor câteva ºcoli din judeþ, ºcoala din Racoviþa s-a înscris în planul
activitãþilor complementare Programului privind încurajarea consumului
de fructe ºi legume în ºcoli, derulat sub coordonarea Consiliului Judeþean
Sibiu ºi a Inspectoratului ªcolar Judeþean Sibiu, pomii fiind primiþi datoritã
acestei implicãri. Tot cu acest prilej, ºcoala din Racoviþa a primit ºi diverse
unelte de grãdinãrit, roabã, scarã metalicã, gãleþi etc.
continuare în pag. 2

slujba interesului suprem de
a elibera þara ºi sã înfãptuiascã Marea Unire (România
Mare). Ostaºii racoviþeni au
luptat departe de þarã, departe
de satul natal, ajungând sã
lupte în tranºeele din Galiþia,
Polonia, Serbia, Italia, Albania,
ajungând pânã în Franþa. În cel
de al doilea rãzboi mondial,
început la 1 septembrie 1939
prin atacarea Poloniei de cãtre
nemþi, ajutatã ºi de ruºi, Polonia a fost nevoitã sã capituleze.
România, pãstrându-ºi neuMesajul primarului
tralitatea pânã în iunie 1940,
Simion Olariu cu
când, fiind ameninþatã de ruºi
prilejul Zilei Eroilor
cu recurgerea la forþa armatã
ºi lipsitã de sprijin internaþio„Pentru întreaga omenire, nal, ne-au fost luate douã
evenimentul crucial de la înce- provincii (Basarabia ºi Bucoputul secolului XX a fost primul vina de Nord). Þara noastrã a
rãzboi mondial care, dupã fost nevoitã sã evacueze
spusele bãtrânilor, a pustiit aceste provincii fãrã lupte.
satul. Ostaºii racoviþeni au dat
A urmat apoi, în 1940 „Dicdovadã de conºtiinþã naþionalã tatul de la Viena”, unde Hitler
ºi, fãrã ºovãialã, s-au pus în ºi Musolini au impus þãrii

noastre cedarea pãrþii de nord
a Transilvaniei ºi alipirea Ungariei. În octombrie 1940, sub
presiunea nemþilor, conducerea de atunci a fost nevoitã sã
se orienteze ºi sã colaboreze
cu politica Axei (Germania), cu
gândul cã ne vom recupera teritoriile. Astfel, în 1941 România a fost silitã sã ia parte
alãturi de Germania la rãzboiul
împotriva Uniunii Sovietice. La
acest rãzboi puþini racoviþeni
au participat, aceºtia fiind
mobilizaþi la Uzina Mârºa, unde
se fãcea muniþie. Am avut ºi
racoviþeni care au trecut Prutul
ºi au luptat pânã în Caucaz,
iar dupã întoarcerea armelor
au luptat ºi la eliberarea
Ungariei ºi Cehoslovaciei
ajungând, dupã capitularea
Germaniei, pânã în Franþa.
Nouã ne revine sarcina ca, an
de an, sã-i pomenim ºi sã le
purtãm veºnicã recunoºtinþã.
Dumnezeu sã-i ierte!”

rosu galben albastru negru

De Ziua Eroilor…

Proces Verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 28 februarie 2017

(continuare din
numãrul anterior)
Dl.Hulpuº Marius – “A costat
1.200 lei ºi este valabil pentru toate
terenurile aparþinând domeniului
public. Este valabil ºi anul viitor,
pânã la modificarea valorii”.
Dl. Vasiu Adrian începe discuþii
cu privire la emiterea Acordului de
funcþionare. Se creeazã o atmosferã încordatã, cu acuzaþii
inutile, discuþia deviind de la
subiectul proiectului de hotãrâre.
Se prezintã Regulamentul Municipiului Braºov, procedura ºi actele
cerute de cãtre Primãria Braºov.
Dl. Drãgoiu Cornel, preºedinte
de ºedinþã, le cere consilierilor ºi
d-lui Vasiu sã înceteze discuþiile
ofensatorii, pentru a se continua
ºedinþa în liniºte.
Dl. Ivan Simion – “Prin licitaþie
publicã se permite oricui sã liciteze.
Nu mi se pare în regulã sã ocupe
altcineva terenul respectiv ºi
spaþiul sã fie folosit de dl. Vasiu
Adrian”.
D-na. secretar – “Acordul de
funcþionare vi se va elibera numai
dupã depunerea actelor care
lipsesc de la dosarul de autorizare
. Nu avem un Regulament local
privind închirierea terenurilor de pe
domeniul public, dar avem o
Hotãrâre a Cosiliului Local, HCL
nr.50/2015, care prevede actele
necesare eliberãrii unui acord de
funcþionare, acte care d-voastrã
nu le-aþi depus la dosar. Nu ne
putem ghida dupã un regulamentul
altui UAT, fiecare înstituþie ºi
autoritate publicã au propriile acte
normative pe care trebuie sã le
respecte. Eliberarea acordului de

funcþionare fãrã completarea dosarului necesar implicã încãlcarea
legii. Procedura privind închirierea
terenului aparþinând domeniului
public este prevãzutã de legislaþia
în vigoare doar prin licitaþie publicã,
primul pas fiind aprobarea proiectului de hotãrâre, a caietului de
sarcini ºi apoi desfãºurarea licitaþiei
publice. Este singura modalitate
legalã de atribuire a terenului, nu
se poate prin atribuire direct”.
Dl. Popa Sorin – “Procedura este
legalã, dar propun sã se facã un
regulament privind închirierea
spaþiilor publice”.
D-na. Bucur Simona – “Din luna
octombrie nu s-a mai postat pe
site-ul comunei, sã vedem ce hotãrâri am aprobat. ªedinþa trecutã
am aprobat cererea d-lui. Vasiu,
de ce nu se emite hotãrârea?”
D-na. secretar – “Aþi aprobat
cererea, dar o cerere nu stã la
baza emiterii unei hotãrâri. Pentru
emiterea unei hotãrâri este nevoie
de iniþierea unui proiect de hotãrâre
, ceea ce s-a ºi fãcut, pentru a se
respecta procedura legalã de
închiriere”.
Dl. Popa Sorin propune sã se
facã regulamentul.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 1 vot
pentru – dl. Telebuº Marius, cu
menþiunea cã nu va participa la
licitaþia publicã ºi cã proiectul este
legal, 10 abþineri.
Proiectul de hotãrâre este
respins.
Dl. Drãgoi Cornel supune la vot
propunerea d-lui Popa Sorin. Se
voteazã astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind

desemnare reprezentant al
Consiliului Local în Comisia de
evaluare ºi control a calitãþii, CEAC,
a ªcolii Gimnaziale Racoviþa
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate. Comisiile avizeazã
favorabil proiectul de hotãrâre.
D-na. Bucur Simona propune ca
membru pe dl. Popa Sorin. Se
supune la vot propunerea. Se
voteazã astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea strategiei anuale de
achiziþii publice pe anul 2017
Comisiile de specialitate
avizeazã favorabil proiectul de
hotãrâre.
Dl. Popa Sorin – “S-a schimbat
legea, strategia se realizeazã în
ultimul semestru. Programul se
elaboreazã pe bazã de referat”.
Dl Hulpuº Marius, inspector
achiziþii publice – “În luna octombrie
am fãcut adresã scrisã la toate
compartimentele pentru întocmirea
referatelor de necessitate, pentru
a fi cuprinse în program.
Dl. Popa Sorin – “Este diferenþã
între strategia de contractare ºi
strategia anualã?”
Dl. Hulpuº Marius – “Da, este
diferenþã”.
Dl. Hulpuº prezintã detalii privind
strategia, programele, pragurile,
desfãºurarea licitaþiei, procedura
srisã, întocmirea referatelor.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cine face
parte din comisia e evaluare a
ofertelor?”
Dl. primar – “Face parte personalul din aparatul de specialitate,
viceprimarul ºi orice altã persoanã
abilitatã de lege, cu atribuþii în
funcþie de specificul achiziþiei”.
Dl. Marcu Vasile – “S-a terminat
proiectul cu Captarea apei la
Sebeºu de Sus?”
Dl. primar – “Aºteptãm sã fim
chemaþi pentru semnarea
finanþãrii”.
D-na. Bucur Simona –
“Intenþionaþi sã introduceþi proiectul
pe OUG 28/2013?”
Dl. Ivan Simion – “Dacã
introduceþi proiectul, este
posibilitatea de a fi dublat ºi sã se
poatã renunþa prin adresã scrisã,
este interzis sã fie depus?”
Dl. primar – “Pe OUG 28/2013
am introdus proiectul privin
reabilitarea stãzilor”.
D-na. Bucur Simona – “De ce
nu le depuneþi pe amândouã?”
Dl. primar – “La proiectul cu
captarea apei la Sebeºu de Sus,
la AFIR avem punctajul mare, am
terminat clarificãrile, aºteptãm

semnarea contractului.”
Dl. Hulpuº Marius – “Nu ne-am
blocat cu depunerea proiectului la
AFIR, asta e procedura”.
D-na. Bucur Simona – “Dacã nu
aprobãm strategia, ce se
întâmplã?”
Dl. Hulpuº Marius – “De ce sã
nu o aprobaþi, aveþi ceva de
adãugat pentru completare?”
D-na. Bucur Simona – “De ce aþi
depus-o doar în ianuarie?”
Dl. Hulpuº Marius – “ANAP-ul
(Agenþia Naþionalã a Achiziþiilor
Publice) are reguli stricte cu privire
la elaborarea strategiei”.
Dl. Popa Sorin – “Am analizat
strategia, am vrut doar un rãspuns
ºi l-am primit”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
5. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea protocoalelor de
colaborare între compartimentul
impozite ºi taxe cu diferite instituþii
publice
Comisia administrativ – juridicã
are obiecþii cu privire la necesitatea
acestui proiect.
Dl. Ivan Simion – “Care sunt
costurile acestui protocol, care
sunt beneficiarii?”
Dl. Hulpuº Marius – “Nu implicã
nici un cost, se va da un cont, cu
nume de utilizator ºi parolã, pentru
a se putea accesa programul ºi a
se verifica unele situaþii juridice ºi
de fapt cu privire la maºini, la
amenzi, acte emise”.
Dl. Popa Sorin – “Nu considerãm
cã este necesar, am verificat ºi la
alte primãrii, nu au încheiat aceste
protocoale. Puþinele cazuri cu care
se va confrunta compartimentul
impozite ºi taxe, nu este necesar”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 4
voturi pentru – d-nii. consilieri
Telebuº Marius, Bucur Ioan, Stoia
Ioan, Nicula Iustin ºi 7 abþineri.
Proiectul de hotãrâre este respins.
6. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Contractului de
Colaborare între Consiliul Judeþean
Sibiu, Consiliul JudeþeanAlba ºi ADI
Salubris Alba
Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local avizeazã favorabil
proiectul de hotãrâre.
Dl.viceprimar a participat la
ºedinþa de la Consiliul Judeþean
Sibiu, este vorba de depozitarea
deºeurilor menajere pe o perioadã
delimitatã de cãtre cei de la Alba,
ca ulterior, pe aceeaºi perioadã sã
depoziteze ºi Sibiu la cei de la Alba.
Se supune la vot proiectul de

hotãrâre . Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
7. Proiect de hotãrâre privind
acordarea unui mandat special
primarului, reprezentantul UAT,
pentru aprobarea tarifelor la SC
Apã Canal
Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local avizeazã favorabil
proiectul de hotãrâre.
Dl. viceprimar prezintã discuþiile
avute în cadrul ºedinþei de la SC
Apã Canal Sibiu.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
Diverse
Se discutã adresa de la Mediu
privind taxa de 80 lei/tonã pentru
deºeurile colectate neselectate,
cum se va achita aceastã taxã, sã
fie prevãzutã în buget sau sã fie
introdusã în taxa de salubritate.
Dl. primar – “Trebuie sã vedem
ce decizie se va lua la nivel de
judeþ, care este procedura legalã
de platã a taxei, cum se va decide
de alte primãrii vom decide ºi noi.
Trebuie sã se stabileascã dacã
vom plãti din buget sau de cãtre
populaþie. Din buget nu se poate
plãti , nu se pot justifica sumele,
dar o sã stabilim în funcþie de
posibilitãþi”.
Dl. Ivan Simion – “Este o taxã
pentru cã nu se selecteazã?”
Dl. viceprimar – “Dacã se
selecta gunoiul, nu plãteam
aceastã sumã”.
Dl. Drãgiu Cornel – “Ce facem
cu cererea d-lui Ggheorghiþã?”
Dl. Trifu Claudiu – “Sã aducã
acte pe terenul care vrea sã
construiascã, necesare eliberãrii
autorizaþiei de construcþie”.
Dl. Belciu- “Terenul poate fi
îndreptat cu utilajele primãriei, sã
îºi adune piatra ºi o sã i se asigure
transportul”.
Dl. Popa Sorin – “Avem familii în
situaþii financiare mult mai dificile
decât aceasta. Nu se poate oferii
ajutor material, în condiþiile legii, o
sã fie ajutat cu utilaje”.
Se stabileºte cã va fi ajutat cu
tractorul.
Se prezintã învitaþia la un festival,
în judeþul Timiº. Nu se va participa.
Dl. Belciu Alin – “Sã se gãseascã
firme competente sã-ºi îndeplineascã obligaþiile din contract.
Cei cu branºamentele de la apã nu
au reparat strãzile, nu se poate
circula în Sebeºu de Sus, sã se
refacã drumurile”.
Dl. viceprimar – “Astãzi am fost
cu cei care au executat lucrarea
în Sebeº ºi au promis cã va reface
drumurile când se va încãlzi timpul”.
Dl. Popa Sorin – “În ce stadiu
este realizarea ºanþului de pe
strada Protopop Valeriu Florian?”
Dl. primar – “Am discutat cu
proiectanþi, se va decide asupra
lucrãrilor , anul acesta se va

realiza”.
Dl. Popa Sorin – “Contractul de
prestãri servicii cu dl. avocat Aldea
Adrian, în ce constã, nu se poate
angaja un consilier juridic?”
Dl. primar – “Dl. avocat ne
reprezintã în toate litigiile”.
Dl. Popa Sorin – “Am solicitat
contractele cu dl. Aldea ºi cel cu
d-na. architect”.
D-na secretar – “O sã vi le pun
la dispoziþie”.
Dl. Bucur Ioan – “Vecinii de pe
strada mea (str. Suru) vor sã
schimbãm þeava de apã, o sã
susþinem financiar aceastã
lucrare”.
Dl. Bucur Simona – “Este de
datoria celor de la SC Apã Canal
Sibiu sã facã acest lucru, nu sã
plãteascã oamenii”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Începe
proiectul lor de schimbare a þevilor
anul acesta, trebuie sã le schimbe
pe toate strãzile”.
Dl. Telebuº Marius – “ªoseaua
care traverseazã localitate este
deterioratã, s-au lãsat capacele,
ce este de fãcut? Cât dureazã
procesul cu cei de la
Hidroconstrucþia?”
Dl. primar – “Nu avem un termen
fix de finalizare, pe durata procesului nu putem efectua lucrãri”.
Dl. Belciu Alin – “Cât costã sã
facem cu grindurã drumul de la
Sebeº spre garã?”
Dl. Viceprimar – “Am primit o
ofertã ºi o vom studia sã vedem
cât va costa”.
Dl. Marcu Vasile – “Cu staþia de
epurare este aceeaºi situaþie,
plãtim canalizarea ºi nu s-a rezolvat
nimic”.
Dl. primar – “Avem prima
înfãþiºare în 15 martie 2017, nu
ºtim cât va dura procesul”.
D-na. Bucur Simona – “Se va
þine târgul anul acesta, în 12
martie?”
Dl. primar – “Sperãm cã putem
reuºi cu avizele sã se poatã þinã
acest târg”.
D-na. Bucur Simona – “Sã fim ºi
noi informaþi de ceea ce se publicã
în ziar – Jurnalul de Racoviþa, sã
fim anunþaþi când se trimit materialele, sã putem publica ºi noi”.
Dl. primar – “Pânã în data de 20
ale lunii se pregãtesc materialele,
puteþi veni cu propuneri”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sã se
propunã la Consiliul Judeþean
reabilitarea drumurilor judeþene,
chiar este necesar acest lucru”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
din data de 28 februarie 2017, drept
pentru care semnãm alãturi:
preºedinte de ºedinþã
consilier,
DRÃGOIUCORNEL
secretar,
SÎRBU MARIA

desfãºoare asemenea activitãþi ºi îºi doresc continuarea
proiectului ºi anii urmãtori”,

ne-a declarat prof. Dorina
Ucean, directoarea ºcolii
Gimnaziale Racoviþa.

Pomi fructiferi ºi multe fructe pentru ºcoala din Racoviþa
urmare din pag.1
„Timp de douã zile, elevii
ªcolii Gimnaziale Racoviþa,
îndrumaþi de cadrele didactice,
au învãþat cum se planteze
pomi fructiferi. Domnul primar
al comunei, Simion Olariu,
le-a arãtat copiilor toate
etapele pregãtitoare plantãrii
unui puiet, de la sãparea gropii
pânã la finalizarea plantãrii:
fasonarea rãdãcinilor, fixarea
nivelului de plantare, aºezarea
rãdãcinii, tasarea pãmântului,
copca pentru udare, udarea ºi
muºuroirea puietului.
La acþiune au participat mai
mulþi elevi ai ªcolii Gimnaziale
Racoviþa de vârste diferite, din
ciclul primar ºi gimnazial, toþi

copiii fiind bucuroºi sã desfãºoare o activitate practicã, ce
implicã alt tip de cunoºtinþe ºi
deprinderi. Munca, buna dispoziþie ºi lucrul în echipã au fost
atributele acestei acþiuni, care
s-a bucurat de succes în rândul elevilor. Cei mai mici elevi
(clasele întâi ºi a doua) s-au
implicat în transportul apei cu
gãleþi de plastic ºi udarea puieþilor, fapt ce a uºurat considerabil munca celor mai mãricei.
Activitatea de grãdinãrit se
înscrie în cadrul acþiunilor
desfãºurate prin Programul
privind încurajarea consumului
de fructe ºi legume în ºcoli, ce
are ca obiective creºterea pe
termen scurt ºi lung a con-

sumului de fructe ºi legume,
conºtientizarea elevilor asupra
unei alimentaþii sãnãtoase ºi
informarea asupra produselor
alimentare locale ºi combaterea risipei de alimente. Neam propus prin aceastã activitate educarea elevilor ºi a
comunitãþii asupra importanþei
unui stil de viaþã sãnãtos ºi
responsabil faþã de mediu,
formarea deprinderilor ºi
aptitudinilor de trai sustenabil,
prin activitãþi practice de
grãdinãrit ºi de observare a
naturii. Doresc sã mulþumesc
ºi pe aceastã cale tuturor elevilor care s-au implicat voluntar
în aceastã activitate, cadrelor
didactice coordonatoare ºi

Proces Verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 2 februarie 2017
Încheiat astãzi, 2 februarie 2017, în cadrul
ºedinþei de îndatã a Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului
nr. 56/02.02.2017. ªedinþa începe cu 8
consilieri din ce 11 în funcþie. La ºedinþã participã dl. primar, dl. viceprimar ºi secretarul
comunei.
D-na. consiler, Bucur Simona, preºedinte
de ºedinþã, prezintã ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate – 8 voturi pentru.
1, Proiect de hotãrâre privind numirea unui
reprezentant al Consiliului Local Racoviþa în

Consiliul de Administraþie al ºcolii Gimnaziale Racoviþa.
Dl. Popa Sorin – “Având în vedere faptul cã
am fost membru în Consiliul de Administraþie
al ºcolii, propun pe d-na. Bucur Simona sã
fie reprezentantul nostru.
Se supune la vot propunerea d-lui. Popa
Sorin. Se voteazã astfel: 8 voturi pentru, în
unanimitate. Nemaifiind alte proiecte de
discutat, declarâm închise lucrãrile ºedinþei
de îndatã, drept pentru care semnãm alãturi.
preºedinte de ºedinþã, BUCUR SIMONA
secretar, SÎRBU MARIA

primarului Simion Olariu,
pentru sprijinul acordat.
Activitatea de grãdinãrit a fost
urmatã de alte activitãþi,
respectiv concursuri având ca
temã consumul de fructe ºi
legume, însoþite de degustare
de fructe. Elevii, coordonaþi de
dascãlii lor, au pregãtit salatã
de fructe (cireºe, mango, kiwi,
ananas, banane, cãpºuni etc),
acestea fiind primite de la
Consiliul Judeþean Sibiu. Salata pregãtitã de elevi a
fost delicioasã. La finalul concursurilor, elevii au fost premiaþi
cu stilouri, acuarele, creioane
colorate etc., materiale primite
în cadrul aceluiaºi proiect.
Elevii au fost încântaþi sã
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
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, 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

Continuãm ºi în acest numãr al
publicaþiei “Jurnalul de Racoviþa”,
publicarea „Strategiei anuale de
achiziþii publice pe anul 2017 a
comunei Racoviþa”.
11. Documente constatatoare
emise, în funcþie de obiect (produse, servicii, lucrãri), pe tip de
procedurã:
- Licitaþie deschisã, din care
pozitive/negative;
- Procedurã simplificatã, din
care pozitive/negative;
- Procedurã proprie aplicabilã
serviciilor sociale ºi serviciilor
specifice din Anexa 2, din care
pozitive/negative;
- Alte proceduri, din care
pozitive/negative;
- Achiziþii directe, din care: din
Catalog electronic/offline, din care
pozitive/negative.
În ceea ce priveºte modalitatea
de atribuire (online/offline, au fost
definite urmãtoarele þinte) pentru
anul 2017:
- Proceduri simplificate derulate
online - 100%;
- Achiziþii directe realizate din
Catalog electronic – 80%.
În ceea ce priveste serviciile
sociale ºi serviciile specifice din
Anexa 2, organizate conform normelor proprii, acestea urmeazã a
se derula, în principal, offline, în anul
2017.
În ceea ce priveºte modalitatea
de finalizare a procedurilor de
atribuire, se va avea în vedere ca
procedurile de atribuire finalizate
prin anulare (reglementate de art.
212 din Legea 98/2016), sã nu
depãºeascã 10% din valoarea
estimatã a procedurilor de achiziþie
publicã planificate a fi realizate în
2017.
4. Programul anual al achiziþiilor
publice (PAAP) 2017
Programul Anual al Achiziþiilor
Publice(PAAP) 2017 este
componentã a Strategiei Anuale de
Achiziþii Publice, fãcând parte
integrantã din aceasta. Achiziþiile
directe de produse, servicii ºi
HOTÃRÂREA NR.18/2017 privind aprobarea listei cuprinzând
categoriile de documente produse ºi/sau gestionate, potrivit
legii, de Consiliul Local Racoviþa
ºi Primãria comunei Racoviþa,
care constituie informaþii de
interes public
Consiliul Local Racoviþa, judeþul
Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã din
data de 25 aprilie 2017, având în
vedere:
- proiectul de hotãrâre nr. 1633/
18.04.2017
- expunerea de motive nr. 1631/
18.04.2017
- referatul secretarului comunei
Racoviþa, înregistrat sub nr. 1632/
18.04.2017, prin care propune necesitatea aprobãrii listei cuprinzând
categoriile de documente produse ºi/
sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul
Local Racoviþa ºi Primãria comunei
Racoviþa, care constituie informaþii de
interes public
- avizul favorabil al Comisiei de
Specialitate pentru Programe de
Dezvoltare Economico - Financiarã,
Agriculturã, Amenajare Teritoriu ºi
Urbanism precum ºi al Comisiei de
Specialitate pentru Învãþãmânt,
Sãnãtate ºi Familie, Protecþie Copii,
Tineret ºi Sport, Protecþia mediului ºi
Turism, Activitãþi social - culturale,
Culte, a Consiliului Local
- în baza dispoziþiilor art. 5 alin. (l) lit.
”g” ºi „h” din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaþiile de interes
public, republicatã,
- în temeiul prevederilor art. 36 lit.
"e", ºi art. 45 alin. l ºi 2 ºi ale art. 115
alin. 1 litera “b” ºi alin. 3 , art. 117 alin.
1 litera „a’ din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001,
republicata în anul 2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se aprobã lista cuprinzând
categoriile de documente produse ºi/
sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul
Local Racoviþa ºi Primãria comunei

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

precum ºi a oricãror modificãri
asupra acestuia, extrase care se
referã la contractele/acordurilecadru de produse ºi/sau servicii a
cãror valoare estimatã este mai
mare sau egalã cu pragurile
prevãzute la art. 7 alin. 1 din Legea
nr. 98/2016; publicarea se va
realiza în termen de 5 zile lucrãtoare
de la data aprobãrii modificãrilor.
Modificarea/completarea PAAP
2017 poate fi rezultatul materializãrii
unor factori cum ar fi: modificarea
substanþialã a necesitãþilor obiective ale structurilor organizatorice
din cadrul comunei Racoviþa ºi/sau
valorii estimate a achiziþiilor care
nu puteau fi previzionate, în mod
obiectiv, la momentul elaborãrii
PAAP 2017; modificãri legislative;
modificãri ale bugetului propriu;
modificãri la nivelul reseurselor
disponibile pentru realizarea
achiziþiei. În condiþiile în care
modificãrile menþionate mai sus au
ca finalitate acoperirea unor
necesitãþi care au fost cuprinse
iniþial în PAAP 2017, introducerea
acestor modificãri în PAAP este
condiþionatã de identificarea
surselor de finanþare.
Având în vedere dispoziþiile art.
4 din HG nr. 395/2016 conform
cãruia ‘’prin ordin al preºedintelui
Agenþiei Naþionale pentru Achiziþii
Publice (ANAP) se pot pune la
dispoziþia autoritãþilor contractante
ºi a furnizorilor de servicii auxiliare
achiziþiei un set de instrumente ce
se utilizeazã pentru planificarea
portofoliului de achiziþii la nivelul
autoritãþii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziþie ºi monitorizarea
implementãrii contractului, precum
ºi prevenirea diminuarea riscurilor
în achiziþii publice”, Compartimentul
de Achiziþii Publice va proceda la
revizuirea Programului Anual al
Achiziþiilor Publice pentru anul 2017
al comunei Racoviþa în vederea
punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba
în legãturã cu prezenta Strategie,
în termen de cel mult 15 zile de la
data intrãrii lor în vigoare, sau în
termenul precizat în mod expres în
actele normative ce se vor
elabora/aproba.
(continuare în numãrul urmãtor)
11. Informaþii cu privire la impozitele
ºi taxele locale, alte obligatii ale
plãtitorilor, care þin de pãstrarea
secretului fiscal.
12. Informaþii primite de la bãnci,
organe de poliþie, instituþii care gestioneazã registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenþial.
14. Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecþiei civile nr.
481/2004, precum ºi documentele
comitetului pentru situaþii de urgenþã,
întocmite în baza actelor normative în
vigoare.
15. Documentele cu caracter
militar, care se întocmesc în baza H.G.
nr. 25/ 1996.
16. Documentele care se
întocmesc în baza Legii nr. 132/1997
privind rechiziþiile de bunuri ºi prestãri
servicii în interes public.
17. Planul de protecþie civilã al
comunei Racoviþa.
18. Contractele civile, contractele
administrative, dacã acestea conþin
clauze de confidenþialitate.
19. Rapoartele de audit intern ºi
procesele verbale de control.
20. Documentele care privesc
persoane fizice, aflate în dosarele
Biroului juridic, care fac obiectul unor
cauze aflate pe rolul instanþelor
judecãtoreºti ori care au fãcut obiectul unor dosare soluþionate definitiv ºi
irevocabil de cãtre acestea.
21. Documente care privesc persoane fizice, aflate în arhiva proprie.
22. Informaþii privind datele personale ale salariaþilor din aparatul propriu
de specialitate al primarului, dacã
actele normative în vigoare nu prevãd
altfel.
23. Alte documente cu caracter
personal sau prelucrãri de date cu
caracter personal care cad sub incidenþa Legii nr. 677/2001 pentru
protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
ºi libera circulaþie a acestor date.

lucrãri planificate pentru anul 2017
se constituie în Anexa 1 la
Programul Anual al Achiziþiilor
Publice 2017. Programul Anual al
achiziþiilor publice 2017 a fost
realizat cu respectarea prevederilor art. 12-15 din HG 395/2016,
precum ºi a Ordinului Preºedintelui
ANAP 281/2016. Prin excepþie de
la art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/
2016, pentru proiectele finanþate
din fonduri nerambursabile Comuna Racoviþa elaboreazã distinct,
pentru fiecare proiect în parte un
Program al Achiziþiilor Publice
aferent proiectului respectiv, cu
respectarea procedurilor de
elaborare cuprinse în legislaþia
achiziþiilor publice, a procedurilor
prevãzute în prezenta Strategie ºi
a procedurilor operaþionale interne.
Având în vedere portofoliul de
proiecte finanþate din fonduri
nerambursabile, la data adoptãrii
prezentei Strategii Anuale de
Achiziþie Publicã, Programul Anual
al Achiziþiilor Publice aferent
fiecãrui proiect se constituie ca
Anexe la Programul Anual al
Achiziþiilor Publice 2017, aceste
anexe urmând a se actualiza în
funcþie de modificãrile survenite în
portofoliul de proiecte al Comunei
Racoviþa.
Programul Anual al Achiziþiilor
Publice 2017 al Comunei Racoviþa
este prezentat în Anexa la
prezenta Strategie Anualã de
Achiziþii Publice 2017.
5. Date de intrare utilizate în
elaborarea Strategiei Anuale de
Achiziþie Publicã 2017 ºi Programului Anual al Achiziþiilor Publice
2017
Strategia Anualã de Achiziþie
Publicã 2017 a fost realizatã cu
respectarea prevederilor art. 11
alin(6) din HG nr. 395/2016,
respectiv prin luarea în considerare
a urmãtoarelor elemente:
a. Nevoile identificate la nivelul
comunei Racoviþa ca fiind necesar
a fi satisfãcute ca rezultat al unui
proces de achiziþie publicã,
determinate pe baza solicitãrilor
tuturor compartimentelor din cadrul
comunei Racoviþa;

b. Valoarea estimatã a achiziþiei
corespunzãtoare fiecãrei nevoi,
determinatã prin aplicarea
prevederilor art. 9-25 din Legea nr.
98/2016 ºi art. 16-17 din HG nr.
395/2016, precum ºi a Ordinelor/
Instrucþiunilor/Ghidurilor ANAP;
c. Capacitatea profesionalã
existentã la nivelul comunei Racoviþa ºi a celorlalte compartimente, pentru derularea adecvatã
a proceselor de achiziþie publicã
care sã asigure beneficiile
anticipate;
d. Resursele existente la nivelul
comunei Racoviþa ºi a celorlalte
compartimente ºi dupã caz, necesarul de resurse suplimentare
externe, inclusiv servicii auxiliare
achiziþiei, care pot fi alocate pentru
derularea proceselor de achiziþie
publicã, precum ºi resursele
financiare prevãzute în bugetul
comunei Racoviþa.
În elaborarea Programului Anual
al Achiziþiilor Publice 2017 s-a
asigurat respectarea art. 12 din HG
nr. 395/2016, fiind avute în vedere
urmãtoarele elemente:
a. Necesitãþile obiective de
produse, servicii ºi lucrãri identificare în referatele de necesitate
elaborate de compartimentele comunei Racoviþa, conform prevederilor procedurilor interne;
b. Definirea obiectului achiziþiei/
acordului cadru/contractului ºi
corespondenþa cu codul CPV – în
conformitate cu prevederile art. 16,
alin 2) din HG nr. 395/2016. Obiectul
achiziþiei/contractului poate fi un
produs, un serviciu sau o lucrare,
aºa cum sunt aceste definite la art.
2, alin 1), lit. m), n) ºi o) din Legea
nr. 98/2016. În definirea obiectului
achiziþiei au fost considerate
urmãtoarele elemente: natura
produsului/serviciului/lucrãrii,
destinaþia, modul de utilizare,
necesitatea pe care o satisface;
în cazul achiziþiilor mixte au fost
avute în vedere ºi prevederile art.
34-35 din Legea nr. 98/2016 pentru
determinarea obiectului principal al
achiziþiei. Pentru a asigura
corespondenþa obiectului achiziþiei
cu codurile CPV, a fost utilizat

Nomenclatorul CPV rev. 2;
c. Valoarea estimatã a achiziþiei/
acordului/cadru/contractului;
valoarea estimatã s-a determinat
pornind de la informaþiile cuprinse
în referatele de necesitate, pe
baza preþului unitar/total estimat,
exprimat în lei, fãrã TVA, prin
aplicarea prevederilor art. 9-25 din
Legea nr. 98/2016, ale. art 16-17
din HG nr. 395/2016, precum ºi ale
Ordinelor/Ghidurilor/Notificãrilor/
Instrucþiunilor ANAP relevante.
Estimarea valorii s-a realizat pe
bazã istoricã (respectiv analiza
portofoliului de achiziþii publice din
anii 2015 ºi 2016) ºi/sau prin
cercetãri/studii de piaþã;
d. Procedura de atribuire care
va fi utilizatã s-a stabilit prin
raportare la obiectul achiziþiei,
valoarea estimatã ºi aplicarea
pragurilor valorice reglementate la
art. 7 din Legea nr. 98/2016; procedura care va fi aplicatã în anul 2017
de cãtre comuna Racoviþa,
reglementatã de art. 68 din Legea
nr. 98/2016 este în principal
procedura simplificatã. Achiziþia
serviciilor sociale ºi al altor servicii
specifice cuprinse în Anexa 2 a
Legii nr. 98/2016 se va realiza
conform propriilor proceduri simplificate sau prin licitaþie deschisã,
conform prevederilor legale
aplicabile. Pentru achiziþiile de
produse, servicii ºi lucrãri a cãror
valoare estimativã se situeazã sub
pragul valoric prevãzut la art. 7,
alin.5) din Legea nr. 98/2016, va fi
utilizatã achiziþia directã, totalitatea
proceselor de achiziþie direct fiind
cuprinse în Anexa la PAAP 2017;
e. Gradul de prioritate/prioritizarea achiziþiilor publice s-a realizat
pornind de la informaþiile furnizate
în referatele de necesitate, cu
privire la data/perioada când este
necesarã furnizarea produselor/
prestarea serviciilor/execuþia lucrãrilor, precum ºi prin raportare la
complexitatea procedurilor ºi atribuirea acordului cadru/contractului
de achiziþie publicã, resursele
profesionale existente ºi
necesare;
f. Stabilirea datei de iniþiere ºi a

datei de finalizare a achiziþiei data
estimatã pentru începerea procedurii a fost definitã þinând cont de
prioritizarea achiziþiilor cuprinse în
PAAP 2017, disponibilitatea resurselor financiare ºi a resurselor
profesionale necesare pentru
derularea procedurii. Data estimatã
pentru finalizarea procedurii a fost
determinatã þinând cont de durata
estimatã pentru derularea fiecãrei
proceduri, resursele profesionale
ºi de necesitatea asigurãrii produselor/serviciilor/lucrãrilor, în termen, conform cerinþelor beneficiarilor achiziþiei; în toate situaþiile a
fost avutã în vedere respectarea
termenelor minime prevãzute de
legislaþia în materia achiziþiilor
publice pentru derularea procedurii
ºi atribuirea acordului cadru/contractului ºi incidenþa riscurilor identificate la nivelul Compartimentului
de Achiziþii Publice de naturã sã
influenþeze perioada de organizare
a procedurilor de achiziþie publicã;
g. Definirea surselor de finanþare/surse de finaþare anticipate sa realizat pe baza informaþiilor din
Referatele de necesitate ºi a informaþiilor funizate de compartimentul
contabilitate. Sursele de finanþare
sunt veniturile proprii ºi alocãrile
de la bugetul de stat prevãzute în
Bugetul pe anul 2017 aprobate de
comuna Racoviþa;
h. Stabilirea responsabilitãþilor
privind realizarea achiziþiei responsabilii achiziþiei au fost desemnaþi
din cadrul Compartimentului de
Achiziþii Publice cât ºi din alte
compartimente. In acest proces, au
fost avute în vedere: expertiza/
capacitatea profesionalã a personalului, gestiunea riscurilor identificate, posibilitatea suplimentãrii
resurselor proprii cu achiziþia de
servicii auxiliare achiziþiei,
complexitatea achiziþiei.
Dupã aprobarea de cãtre
ordonatorul de credite al comunei
Racoviþa, Programul Anual de
Achiziþii Publice 2017 se publicã în
termen de 5 zile lucrãtoare de la
data aprobãrii, de cãtre Compartimentul Achiziþii Publice, în SEAP
ºi pe pagina de internet a comunei
Racoviþa. De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea în
SEAP a extraselor din Programul
Anual al Achiziþiilor Publice pentru
anul 2017 al comunei Racoviþa,

Racoviþa, care constituie informaþii de
interes public, conform anexelor nr.
1, 2 ºi 3 la prezentul proiect de
hotãrâre.
Art. 2 Prezenta hotãrâre va fi adusã
la cunostinþa publicã de catre secretarul comunei Racoviþa, judeþul Sibiu.
Emisã în Racoviþa, la data de 25
aprilie 2017.
preºedinte de ºedinþã,
consilier DRÃGOIU CORNEL
MIRCEA
contrasemneazã,
secretar, SÎRBU MARIA

nate prin aparatul de specialitate, altele
decât cele puse la dispoziþie din oficiu
ºi care se comunicã în condiþiile art. 7
din Legea nr. 544/2001
1. Hotãrârile Consiliului Local al
comunei Racoviþa.
2. Dispozitiile emise de primarul
comunei Racoviþa.
3. Componenþa nominalã a Consiliului Local al comunei Racoviþa,
inclusiv apartenenþa politica, comisiile
de specialitate, regulamentul de
funcþionare al Consiliului Local.
4. Rapoartele anuale de activitate
întocmite de consilierii locali.
5. Informãri întocmite de primarul
comunei Racoviþa privind starea
economico - socialã a comunei Racoviþa, rapoartele anuale de activitate
economico – socialã, precum ºi informãri asupra modului de aducere la
îndeplinire a hotãrârilor Consiliului
Local.
6. Lista împuterniciþilor primarului
care pot constata contravenþii, aplicã
sancþiuni ºi domeniide activitate.
7. Lista proceselor verbale de
constatare a contravenþiilor.
8. Documentele privind repartizarea spaþiilor cu destinaþia de locuinþã,
precum ºi cu privire la închirierea ori
concesionarea spaþiilor cu altã
destinaþie decât cea de locuinþã.
9. Documentele referitoare la
propunerile cetãþenilor.
10. Planul urbanistic general,
regulamentul de urbanism, planurile
urbanistice zonale, planurile
urbanistice de detaliu, planurile de
situaþie, amplasamente cu mobilier
stradal ºi construcþiilor provizorii.
11. Documentaþiile cu caracter
tehnic, documentaþiile de urbanism ºi
amenajarea teritoriului, precum ºi
celelalte reglementãri urbanistice care
au stat la baza autorizaþiilor de
construire/desfiinþare (se consultã
exclusiv la sediul Primãriei, numai de
cei care pot face dovada cã sunt
direct interesaþi sau potenþial afectaþi
de prevederile acestora).

12. Lista certificatelor de urbanism
ºi a autorizaþiilor de construire/
desfiinþare eliberate.
13. Situaþia statisticã privind
activitatea de stare civilã: numãrul
naºterilor, cãsãtoriilor, deceselor ºi
alte asemenea.
14. Evidenþa dosarelor de: tutelã,
curatelã, asistenþa bolnavilor, asistenþa socialã a persoanei vârstnice
în vederea încheierii unui act juridic
de înstrãinare în scopul întreþinerii ºi
îngrijirii sale.
15. Lista beneficiarilor venitului
minim garantat. Activitãþile ºi locurile
în care se presteazã munca în folosul
comunitãþii, prezenþa lunarã la muncã
a beneficiarilor ajutorului social.
16. Lista de achiziþii publice servicii
ºi lucrãri.
17. Dosarul achiziþiilor publice,
inclusiv contractele de achiziþii de
bunuri ºi servicii.
18. Organizarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante.
19. Nivelul impozitelor ºi taxelor
locale stabilite conform hotãrârilor
consiliului local, modul de calcul al
acestora, facilitãþile fiscale de care
beneficiazã anumite categorii de
cetãþeni, informaþii care privesc
aplicarea Legii nr. 227/2015,
modificatã ºi completatã, privind Codul
Fiscal.
20. Relaþii de colaborare sau
parteneriat cu autoritãþile publice din
þarã ºi din strãinatate/înfrãþirea cu alte
comunitãþi din strãinãtate, programe
ale unor vizite bilaterale.
21. Lista certificatelor de
producãtor eliberate.
22. Informaþii privind activitatea
cultural – sportivã desfãþuratã pe
teritoriul comunei.
23. Relaþii cu O.N.G. – uri, programe
si colaborari.
24. Informaþii despre programele
cu finanþare externã.
25. Registrele agricole.
26. Actele care au stat la baza
constituirii sau reconstituirii dreptului

de proprietate.
Anexa nr. 3 la HCL nr. 18/2017
Lista cuprinzând documentele
emise ºi/sau gestionate prin aparatul
de specialitate al primarului comunei
Racoviþa, care se excepteazã de la
liberul acces la informaþiile de interes
public
1. Documentele cu caracter personal care însoþesc hotãrârile
consiliului local ºi dispoziþiile primarului.
2. Deliberãrile consiliului local în
cazurile în care, potrivit legii, s-a
aprobat ca aceste sã nu fie publice,
precum ºi documentele întocmite în
aceste situaþii.
3. Documente de stare civilã care
privesc statutul civil al persoanei, cum
ar fi: acte ºi
certificate de naºtere, cãsãtorie,
de deces, precum ºi copii ale
acestora, dosare de cãsãtorie, de
deces, precum ºi copii ale acestora,
dosare de cãsãtorie, menþiuni
referitoare la modificarea statutului
civil al persoanei ºi alte asemenea,
cu excepþia situaþiilor statistice
referitoare la actele ºi faptele de stare
civilã înregistrate la nivelul comunei.
4. Documentele de identitate, cum
ar fi: cartea de identitate provizorie,
precum ºi documentele care au stat
la baza emiterii acestora.
5. Dosarele de schimbare de nume
pe cale administrativã, rectificare,
anulare, completare, transcriere
certificate de stare civilã, înregistrare
tardivã a naºterii, moarte prezumatã.
6. Prelucrãri de date cu caracter
personal, fãrã consimþãmântul
persoanei vizate.
7. Procesele verbale de constatare ºi sancþionare ale contravenþiilor.
8. Certificatele de urbanism.
9. Autorizaþiile de construire.
10. Cererile, petiþiile precum ºi
reclamaþiile ºi sesizãrile adresate
primãriei comunei Racoviþa ºi Consiliului Local, fãrã acordul semnatarilor.

Strategia anualã de achiziþii publice pe anul 2017 a comunei Racoviþa
(continuare din
numãrul anterior)

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

Anexa nr. 1 la HCL nr. 18/2017
Lista cuprinzând informaþiile
publice care se comunicã din oficiu
1. Actele normative care reglementeazã organizarea ºi funcþionarea Primãriei ºi Consiliului Local al
comunei Racoviþa.
2. Structura organizatoricã, atribuþiile departamentelor, programul de
funcþionare, programul de audienþe
ale autoritãþii publice locale.
3. Numele ºi prenumele persoanelor din conducerea autoritãþii ºi ale
funcþionarului responsabil cu
difuzarea informaþiilor publice.
4. Coordonatele de contact ale
primãriei, respectiv: denumirea, sediul,
numere de telefon, fax, adresa de email ºi adresa paginii de Internet.
5. Sursele financiare, bugetul ºi
bilanþul contabil.
6. Programele ºi strategiile proprii.
7. Lista cuprinzând documentele
de interes public.
8. Lista cuprinzând categoriile de
documente produse ºi/ sau
gestionate, potrivit legii.
9. Modalitãþile de contestare a
deciziei autoritãþii sau a instituþiei
publice în situaþia în care persoana
se considerã vãtãmatã în privinþa
dreptului de acces la informaþiile de
interes public solicitate.
Anexa nr. 2 la HCL nr. 18/2017
Lista cuprinzând documentele de
interes public produse ºi/ sau gestio-

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

rosu galben albastru negru

În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu
(Boiþa, Racoviþa):
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
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Modernizarea continuã la Cãminului
Cultural din Sebeºu de Sus
A fost schimbat
acoperiºul ºi
s-a aplicat lambriu
În numãrut trecut al publicaþiei „Jurnalul de Racoviþa”
scriam despre finalizarea
lucrãrilor de amenajare a
noilor toalete de la Cãminul
Cultural din satul Sebeºu de
Sus. Atunci, menþionam faptul
cã amenajarea toaletelor
reprezintã doar prima etapã
din procesul de modernizare

a Cãminului Cultural din Sebeºu de Sus, aici fiind programate ºi lucrãri de reparaþii la
acoperiº, aplicarea lambriului
pe pereþii sãlii de festivitãþi etc.
În cea de-a doua jumãtate a
lunii mai, împreunã cu viceprimarul comunei Racoviþa,
Ioan Stoia, am efectuat o scurtã vizitã la Cãminul Cultural din
Sebeºu de Sus, unde am
putut vedea ºi fotografia cã ºi
celelalte lucrãri programate
aici s-au încheiat.

Astfel, obiectivul de la Sebeºu de Sus este acum protejat cu un acoperiº complet
nou, iar sala de festivitãþi, holul
ºi clubul sunt “îmbrãcate” cu
lambriu. De asemenea, la fiecare fereastrã au fost aplicate
galerii ºi s-au pus perdele.
Am mai aflat cã, în perioada
urmãtoare, la bucãtãria obiectivului va fi introdus gazul
metan, demersurile pentru
îndeplinirea acestui obiectiv
fiind în desfãºurare.

rosu galben albastru negru

Reguli de protecþie în caz de furtunã

Informaþii despre A.S. Viitorul Racoviþa
În perioada scursã de la
apariþia ultimului numãr al
publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”, echipa de fotbal A.S.
Viitorul Racoviþa a obþinut
urmãtoarele rezultate în cadrul
campionatului Ligii a V-a, Seria
a II-a Sibiu, 2016 – 2017:
- etapa 13, 30 aprilie 2017,
Progresul Dumbrãveni - A.S.

Viitorul Racoviþa (1 – 3);
- etapa 14, 7 mai 2017, A.S.
Viitorul Racoviþa - Voinþa Roºia
(1 – 4);
- etapa 15, 14 mai 2017,
Lyons.Club Vurpãr - A.S. Viitorul
Racoviþa (2 – 5);
- etapa 16, 20 mai 2017, A.S.
Bradu - A.S. Viitorul (6 – 1).
În urma acestor rezultate,

echipa A.S. Viitorul Racoviþa se
situeazã pe locul 7 al clasamentului seriei, cu 16 puncte.
Programul urmãtor:
- etapa 17, 28 mai 2017, ora
11, A.S. Viitorul Racoviþa - A.S.
Fraternitas Tãlmaciu
- etapa 18, 4 iunie 2017, ora
17, A.S. Nocrich - A.S. Viitorul
Racoviþa.

