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ASOCIAÞIA RACOVIÞA - CARQUEFOU
INFORMARE REFERITOARE LA DERULAREA
PROIECTELOR REALIZATE ÎNTRE ANII 2002 - 2016

rosu galben albastru negru

Dupã înfiinþare, ASOCIAÞIA RACOVIÞA – CARQUEFOU, în anul
2001, a debutat cu reabilitarea fostei
biblioteci, actualmente Muzeul Satului. Prin activitãþi de voluntariat, cei
40 de membri fondatori ai asociaþiei
au realizat strângerea de exponate
pentru realizarea muzeului, unde, de
fapt, este ºi sediul asociaþiei
(Racoviþa, nr. 90), conform documentelor în vigoare.
ASOCIAÞIA RACOVIÞA – CARQUEFOU, împreunã cu COMITETUL
DE ÎNFRÃÞIRE CARQUEFOU –
RACOVIÞA, au realizat urmãtoarele:
- Achiziþionarea unui tractor de la
CEPROREX BRÃILA ºi a unei remorci de la MECANICA MÎRªA, care
au fost trecute direct pe Primãria
Racoviþa, finanþate de cãtre francezi;
- S-au primit o serie de donaþii (jucãrii pentru copii, papuci noi etc) pentru elevii ªcolii Gimnaziale Racoviþa.
În urmãtoarele discuþii purtate de
cele douã comitete, s-a ajuns la concluzia cã este beneficã realizarea
unor proiecte mai mari ºi s-au realizat
urmãtoarele:
- Încãlzire Cãmin Cultural Racoviþa
(parþial, o parte fiind suportatã de
Consiliu Local Racoviþa);
- Achiziþionarea de ferestre termopan pentru ªcoala Generalã Racoviþa (partea de cãtre râu);
- Achiziþionarea de echipamente
(calculatoare ºi imprimantã) pentru
ªcoala Generalã Racoviþa;
- Finanþarea conexiunii internet
pentru Centrul de Documentare ºi Informare ºi ªcoala Generalã Racoviþa;
- Achiziþionarea de ferestre termopan la Dispensarul Uman Racoviþa;
- Finanþarea realizãrii toaletelor la
Dispensarul Uman Racoviþa;
- Achiziþionarea þiglei pentru acoperiºul Dispensarului Uman Racoviþa;
- Asigurare dotare echipament
punct SMURD Racoviþa;
- Asigurare echipament sportiv
echipa de fotbal Racoviþa;
- Dotarea Primãriei comunei Racoviþa (SVSU) cu maºinã de pompieri
ºi autoutilitarã (Pentru perfectarea

ANUNÞ
Primãria comunei Racoviþa
organizeazã, la data de
3 iulie 2017, ora 10, la sediul
Primãriei comunei Racoviþa,
licitaþie publicã pentru
închirierea spaþiului în
suprafaþã de 22 mp, pentru
punct farmaceutic, situate 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
telefon 0269/527201.
Primar, Olariu Simion

actelor de donaþie, primirea documentelor necesare ºi a cheilor maºinilor ºi aducerea maºinilor în þarã, a
fost implicat direct primarul Simion
Olariu, care a fost mandatat în acest
sens de Consiliul Local al comunei
Racoviþa.);
- Derularea unor diverse schimburi
ºcolare ºi nu numai: 22 persoane
au mers în Franþa în anul 2009, la
invitaþia francezilor, 10 elevi din

Racoviþa – formaþie de dansuri, au
mers în Franþa în anul 2013, la invitaþia
francezilor, 4 elevi ºi un însoþitor au
mers în Franþa, la competiþia Raid
sur Erdre 2016, la invitaþia francezilor.
Momentan, ASOCIAÞIA RACOVIÞA
- CARQUEFOU are un numãr de 15
membri fondatori ºi aderenþi, ºi
anume:
Consiliul Director:
- LIMBÃªAN CAMELIA – preºedinte;

- PECIU FLORIANU FLORINA –
vicepreºedinte;
- DRÃGOI CORNEL – secretar;
- IGNAT MIRCEA – membru;
- MÃEREAN ANA – casier.
Membri:
- BUCUR SIMONA
- COMªA ELISABETA
- RUSU ILEANA
- LIMBÃªAN DAVID DANIEL
- LIMBÃªAN IOSIF
- SUCIU VALENTIN
- FOGOROª CRISTINA
- RAÞIU NICOLAE
- LIMBÃªAN VALERIU
- FOGOROª ANCA
Momentan ºi-au exprimat dorinþa
de a se înscrie în asociaþie încã 2
persoane.
În conformitate cu prevederile statutului asociaþiei, primarul comunei
Racoviþa ºi doi membri ai Consiliului
Local al comunbei Racoviþa sunt
membri de drept ai asociaþiei.
Menþionez cã ASOCIAÞIA RACOVIÞA - CARQUEFOU este o asociaþie
deschisã, deci oricine doreºte sã se
implice este bine primit.
VÃ INFORMÃM CÃ, ÎN PERIOADA
11 - 13 IULIE 2017, O DELEGAÞIE
DE 21 PERSOANE DIN CARQUEFOU VA VENI LA RACOVIÞA PENTRU

A NE CUNOAªTE ªI A SCHIMBA IDEI
PENTRU VIITOARELE PROIECTE
PE CARE INTENÞIONÃM SÃ LE
DESFÃªURÃM ÎMPREUNÃ.
PREªEDINTE,
LIMBÃªAN CAMELIA
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Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 2 martie 2017
Încheiat astãzi, 2 martie 2017, în
cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 81/02.03.2017.
ºedinþa începe cu 8 consilieri
din cei 11 în funcþie. Lipsesc
motivate d-nii. consilieri Bucur Ioan,
Trifu Claudiu, Ivan Simion. La
ºedinþã participã dl. primar, dl.
viceprimar ºi secretarul comunei.
Dl consiler Drãgoiu Cornel,
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
aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ºi a documentaþiei
tehnice, faza DALI, privind
investiþia „Reabilitarea drumurilor
comunale ºi reþea stradalã comuna
Racoviþa, judeþul Sibiu”
Dl.primar – “Avem oportunitatea
de a depune acest proiect pe OUG
nr. 28/2013, este necesarã
aprobarea documentaþiei tehnice
ºi sã îl trimitem spre evaluare”.
D-na. Bucur Simona – “Nu se
putea introduce pe aceastã ordonanþã ºi proiectul cu captarea?”
Dl. primar – “Pe acel proiect se
suprapun douã solicitãri. Cine va
rãspunde pentru suprapunerea
lor? LaAFIR avem un punctaj mare
ºi ne încadrãm pentru finanþare”.
D-na. Bucur Simona – “Cine va
merge la Bucureºti sã depunã
dosarul?”
Dl. primar – “Am sã merg eu,
personal voi depune proiectul”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 8 voturi
pentru, în unanimitate.
Nemaifiind alte proiecte de
discutat, declarâm închise lucrãrile
ºedinþei de îndatã, drept pentru
care semnãm alãturat.
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER DRÃGOIU
CORNEL MIRCEA
SECRETAR SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 16 martie 2017
Încheiat astãzi, 16 martie 2017,
în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului
nr. 87/2017. ºedinþa începe cu 11
consilieri din cei 11 în funcþie. La
ºedinþã participã dl. primar, dl.
viceprimar, secretarul comunei.
În salã sunt prezenþi dl. Hulpuº
Marius, reprezentanþi ai Ansamblului “Doruleþ” ºi ai Asociaþiei
Sportive “Viitorul” Racoviþa.
Dl. consilier Drãgoiu Cornel,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi a ºedinþei ordinare
ºi cererile de la diverse.
Se supune la vot ordinea de
zi.
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
Se supune la vot procesul
verbal al ºedinþei ordinare a
Consiliului Local din data de
28.02.2017.
D-na. Bucur Simona – “Sã se
menþioneze cã, referitor la
discuþia despre strategia de
achiziþii, eu am întrebat de ce a
fost depusã în februarie”.
Dl. Belciu Alin – “Eu am fãcut
precizarea sã se facã contracte
bune, nu firmele sã fie competent
e, ci contractele sã fie bune”.
D-na. Bucur Simona – “La
proiectul de hotãrâre privind
protocoalele de colaborare cu
alte instituþii, dacã implicã sau nu
costuri aceste protocoale?”
Dl. Hulpuº Marius Gheorghe –
“Nu implicã costuri”.
D-na. Bucur Simona – “În legãturã cu târgul, aþi organizat sau
nu?”
Dl. primar – “Nu s-au obþinut
toate avizele ºi nu am putut
organiza. Reprezentanþii poliþiei
din Racoviþa au venit ºi ne-au
cerut avizele, ºi nu ne-au dat
voie sã organizãm târgul”.
Se supune la vot procesul
verbal din data de 28.02.2017.
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
Procesul verbal al ºedinþei de
îndatã din data de 2.03.2017.

D-na. Bucur Simona – “S-a
depus proiectul pe OUG 28?”
Dl. primar – “Da, proiectul a fost
depus, aºteptãm aprobarea lui”.
Se supune la vot.
Se voteazã astfel: 8 voturi
pentru ºi 3 abþineri - consilieri
care au lipsit de la ºedinþã.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Propun
sã începem ºedinþa cu cererile
celor prezenþi”.
1) Cererea Ansamblului “Doruleþ” pentru susþinerea financiarã a ansamblului, prin alocarea
fondurilor necesare din bugetul
local
D-na. Teblebuº Gabriela
prezintã propunerea, deplasarea
copiilor la diferite festivaluri în
þarã ºi în strãinãtate, precum ºi la
Festivalul Tradiþii ºi Obiceiuri de
Crãciun, organizat în fiecare an.
D-na. Bucur Simona – “Acest
festival este important pentru
comunitate”.
D-na. Gresu Corina, instructor
– “Pânã anul trecut nu am implicat
Consiliul Local în participarea la
acest festival. Dl. primar ne-a ajutat ºi a sponsorizat desfãºurarea
acestui festival. Anul acesta încã
nu am stabilit data, o sã o stabilim
împreunã, precum ºi modul de
organizare a festivalului. Am
cuprins doar trei festivaluri importante ºi rãmâne sã stabilim
împreunã, în funcþie de cum o sã
vinã invitaþiile”.
Dl. Popa Sorin – “O sã þinem
cont de ceea ce aþi cerut. Dacã
se va aproba bugetul, o sã þinem
cont de propunerile d-voastrã”.
Dl. Ivan Simion – “Este vorba
de o sumã destul de mare, s-au
identificat sursele de venit?”
Dl. primar – “Am rãmas datori
cu plecarea copiilor din grupa
micã la mare, iar festivalul de
Crãciun trebuie sã îl organizãm,
ca în fiecare an”.
Dl. Ivan Simion – “Sã identificãm
sursele necesare pentru susþinerea ansamblului. Dupã
aprobarea bugetului, o sã þinem
cont ºi o sã vi se comunice”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sã vedem
ce solicitã dl. Pãcurar”.
Dl. Telebuº Marius – “Dl.
Pãcurar doreºte sã discute
despre alocarea unor sume
pentru susþinerea Asociaþiei
Sportive ºi a echipei de fotbal”.
Se solicitã avizele Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local.
Comisiile au avizat favorabil
proiectele de hotãr?re.
Proiect de hotãrâre privind
aprobarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli al comunei Racoviþa
pe anul 2017
Dl. Popa Sorin – „Aspectul
tehnic al bugetului, procesul de
elaborare al bugetului local, nu
este în conformitate cu prevedrile
legale. Am ajuns în situaþia sã vãd
un proiect fãrã sã înþeleg multe
lucruri. Nu s-a respectat procedura de elaborare a unui buget,
cu informare publicã, sã fie
publicat pe site. Trebuie, este
necesar sã fie consultare publicã pentru aprobarea bugetului.
Era timp suficient sã facem paºii
legali pentru aceastã procedurã.
Dl. Ivan Simion – „Pentru
înþelegerea bugetului, vãzând
expunerea de motive care este
foarte vagã, aceasta trebuia mai
detaliatã, sã cuprindã exact
motivele pentru care s-a elaborat
proiectul. Este vorba ºi de modul
ºi forma de redactare. Eu nu am
vãzut nimic referitor la strada
Criºãnuþ.
Dl. primar – „Am cuprins
reabilitarea acestei strãzi la
capitolul reparaþii”.
Dl. Popa Ioan – „Am vãzut
excedentul din al doilea proiect
de hotãrâre, creºte în fiecare an,
de ce nu se cheltuie?”
Dl. primar – „Avem prins în
excedent sume necesare pentru
cofinanþarea anumitor proiecte,
sau proiecte de lucrãri multianuale”.
Dl. Popa Sorin – „Am vãzut cã
sunt douã secþiuni: dezvoltare ºi
funcþionare. Sã ne explicaþi ce
sunt activele nefinanciare”.
Dl. Hulpuº Marius – „Dezvoltarea este tot ceea ce sunt prinse
în lista de investiþii, sumele din
dezvoltare sunt venituri din 2016”.
Dl. Popa Sorin – „ªi cele din
funcþionare?”
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt
veniturile previzionate pe anul
2017, în funcþie de cele din 2016.
Nu putem previziona un venit mai
mic decît cel din 2016, de
veniturile proprii, cele care vin de
la bugetul de stat sunt diferite”.
Dl. Ivan Simion – „Care este
diferenþa între Anexa nr. 1 ºi
Anexa nr. 1A? De ce existã
diferenþe între punctul 10 ºi
transpunerile?”
Dl. Hulpuº Marius – „Eeste

suma de la extinderea iluminatului,
de la domeniul public, cap. 70.02.dezvoltare publicã, bunuri ºi
servicii”.
Dl. Ivan Simion – „Avem o
diferenþã de 15000 ºi nu aveam
de unde sã ºtim unde este”.
Dl. Popa Sorin – „Aþi þinut cont
de OUG nr. 9 /2017 – privind unele
mãsuri bugetare, stabilirea
posturilor de cãtre ordonatorii de
credite?”
Dl. Hulpuº Marius – „S-a þinut
cont de toate posturile aflate în
platã, precum ºi asistenþii
pesonali, precum ºi persoanele
care primesc indemnizaþii de
handicap”.
Dl. Popa Sorin – „De unde au
rãmas bani în excedentul
bugetar?”
Dl. Hulpuº Marius Gheorghe –
„S-au acordat pentru amenajamentul pastoral, pentru studii de
fezabilitate, nu s-au folosit ºi au
rãmas în excedent”.
Dl. Popa Sorin – „Am vãzut
câteva hotãrârii din anii trecuþi.
Sumele din excedent erau mai
mici”.
Dl. primar – „Excedentul se
constituie în fiecare an, cu sumele
rãmase. Dacã nu sunt folosite,
acestea rãmân ºi excedentul
creºte”.
Dl. Popa Sorin – „În HCL 10/
2016, sumele diferã”.
Dl. Hulpuº Marius – „Este
pentru acoperirea deficitului
bugetar, anul trecut cheltuielile au
fost mai mari decât veniturile”.
Dl. Popa Sorin – „Dacã se dã o
hotãrâre, aceasta este un act
juridic care produce efecte
juridice... Sã fie anulatã hotãrârea
dacã nu s-au alocat banii”.
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt
contracte multianuale, trebuie sã
se prevadã anumite sume în
fiecare an”.
D-na. Bucur Simona – „Sã
vedem ºi noi contractele, ce s-a
cheltuit ºi cât a rãmas?”
În continuare, dl. Hulpuº Marius
explicã cum s-au alocat banii, câþi
s-au folosit în lucrãrile pentru
investiþii, valoarea contractelor.
Dl. Ivan Simion – „Care a fost
procedura pentru „Grup sanitar
Sebeºu de Sus”? Contractele
sunt drafturi sau sunt întocmite?”
Dl. Hulpuº Marius – „Procedura
a fost fãcutã prin SEAP, s-au
fãcut ofertele ºi s-a luat preþul
cel mai mic. Contractele sunt
întocmite de mine, în baza legii,
inclusiv pãrþile tehnice ºi
devizele”.
D-na. Bucur Simona – „Aþi
trecut PUG Racoviþa ºi PUZ
Mârºa, de ce nu aþi trecut ºi PUZ
Racoviþa?”
Dl. primar – „Am luat de la dl.
arhitect ceea ce se poate face
pe PUZ. Orice trup ºi extindere
are nevoie de PUZ. La Mârºa este
suprafaþa exactã”.
Dl. Popa Sorin – „Acest lucru
implicã dezbatere publicã cu cei
de la Mârºa, sã stabilim niºte
obiective”.
Dl. Ivan Simion – „Ce conþine
sumele prevãzute pentru Cãmin
Sebeºu de Sus?”
Dl. Belciu Alin – „Acoperiºul
este bun, sã facem bucãtãria,
este mai urgentã”.
Dl. Hulpuº Marius – „Trebuie
schimbat acoperiºul, plouã pe
pereþi... Orice lucrare trebuie
începutã de sus”.
Dl. Ivan Simion – „Dacã este
sã plecãm de la o investiþie, este
sã plecãm de la acoperiº”.
Dl. Belciu Alin – „Acoperiºul a
fost renovat ºi acum 4 ani”.
Dl. primar – „Nu s-a renovat, a
fost înlocuitã doar þigla. Este ºi
cuprinsã reparaþia bucãtãriei, o
sã se punã centralã”.
Se explicã, în continuare, sumele alocate pe acest capitol, pe
ce s-au alocat, unde se vor face
lucrãrile, începerea procedurilor.
Dl. viceprimar – „Pentru terenul
de sport trebuie sã cãutãm un
consultat, cineva care a mai fãcut
terenuri de sport”.
D-na. Bucur Simona – „Este
vorba de tot terenul?”
Dl. viceprimar – „Da, tot
terenul”.
Dl. Ivan Simion – „Ce este cu
vestiarele de la Racoviþa?”
Dl. Hulpuº Marius – „Trebuie
sã reglementãm situaþia juridicã
a terenului prin Cadastru. La CF
existã suprapunere de proprietari
pe acel teren. O sã facem o
cerere de re-examinare a dosarului, de actualizare a terenului”.
Dl. Ivan Simion – „Puteþi obþine
toate autorizaþiile necesare?”
Dl. Hulpuº Marius – „Da, pentru
cã avem extrasul cadastral,
terenul este prins pe categoria
de curþi – construcþii”.
În continuare la discutã bugetul
ºcolii Generale Racoviþa.

D-na. Bucur Simona – „De ce
s-a trimis o altã adresã dacã sau stabilit odatã propunerile? Sa redus din suma iniþialã, nu era
cazul. Trebuia sã primeascã
prima sumã cerutã”.
Dl. primar – „Am discutat cu dna. director, anul acesta s-a
solicitat aceeaºi sumã ca ºi anul
trecut, sumã care au cuprins ºi
lucrãrile pentru pavarea curþii.
Anul acesta nu se mai paveazã,
suma este prea mare”.
D-na. Bucur Simona explicã
detaliat cum s-au cheltuit banii la
ºcoalã anul trecut, precum ºi
justificarea lor ºi întreabã de ce
nu s-au verificat cheltuielile ºi pe
anii precedenþi”.
Dl. Ivan Simion – „Aþi efectuat
un control. În urma controlului
aveþi un raport, ne puteþi spune
ce aþi constatat?”
Dl. primar- „În calitate de
ordonator principal de credite, am
voie sã verific cheltuielile. Au avut
un buget mai mare ca al comunei”.
D-na. Bucur Simona – „Sã se
ia mãsuri ºi pentru rezolvarea
problemei cu apa”.
Dl. Telebuº Marius – „Am
verificat ºi eu personal, nu sþim
unde e problema, ce se întâmplã
cu apa ºi unde se scurge. Avem
o schiþã fãcutã de dl. primar, cu
toate cablurile ºi þevile care au
fost gãsite”.
Dl. Ivan Simion – „Sã luaþi mãsurile necesare pentru rezolvarea problemei ºi sã fim ºi noi
anunþaþi. Cu banii alocaþi se
asigurã desfãºurarea activitãþii,
cu retragerea investiþilor ºi
achiziþionarea xeroxului?”
Dl. primar – „Da, se poate
acoperii desfãºurarea activitãþilor, banii de la investiþii vor
rãmâne la noi pentru cã ºcoala
nu poate face studiile de
fezabilitate pentru grãdiniþã”.
Dl. Ivan Simion – „Dupã
achiziþionarea xeroxului, sã fim
ºi noi informaþi unde va fi
amplasat ºi cine îl va folosi”.
Dl. Popa Sorin – „Sã discutãm
despre baza sportivã. Situaþia
juridicã a terenului se poate
regelmenta, aº fi de acord cu
suma, dar trebuie justificatã.
Echipa ar trebui sã fie la un nivel
mai înalt, nu pe ultimul loc”.
Dl. Pãcurar Dionisie – „Terenul
este o investiþie pe termen lung.
Alocarea bugetului cere
performanþã, dar bugetul poate
motiva echipa”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Nu ºtiu
dacã echipa noastrã va ajunge
în Liga I”.
Dl. Pãcurar Dionisie – „Sunt
multe comune care au plecat de
jos ºi au ajuns în Liga 1, alocarea
banilor se pot regãsii în
performanþele echipei”.
Dl. Ivan Simion – „Sã începem
cu investiþiile mari, la ºcoalã avem
bani puþini ºi la sport mai mulþi.
Sprijinim echipa de la Racoviþa,
dar avem jucãtori de la Mârºa”.
Dl. Telebuº Marius – „Sunt
puþini cei de la Mârºa, procentul
cu Racoviþa este mai mare.
Trebuie sa fie un început, sã
facem o infrastructurã, sã
începem cu vestiarele. Sunt
lucruri necesare, avem nevoie
de un duº, de un vestiar”.
Dl. Belciu Alin – „Am fost la mai
multe comune, am vãzut ce
condiþii sunt. Nu în toate comunele
sunt condiþiile cerute de dvoastrã. Aº fi mândru sã avem
condiþiile care le doriþi, dar cu
aceºti bani se pot face alte lucrãri
necesare pentru comunã. Vorbim
de o sumã mare, dar nu se va
finaliza curând lucrãrile. Jucãtorii
nu sunt doar din Racoviþa, câþi
avem din Mârºa?”
Dl. Telebuº Marius – „Sunt doar
câþiva din Mârºa”.
Dl. Pãcurar Dionisie – „90%
sunt din Racoviþa, dar avem
obiectivul sã jucãm în ligã, dar nu
avem cu cine sã jucãm”.
Dl. Ivan Simion – „Toate
investiþiile se fac cu oameni ºi
pentru oameni. Dacã cei din
Racoviþa nu sunt interesaþi de
fotbal, avem alte prioritãþi. Putem
investi în jocuri populare, în apã
la Sebeº ºi sã facem apoi
vestiar”.
D-na. Bucur Simona – „Noi
vrem performanþã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Dacã 3
din cetãþenii comunei vin ºi ne
reproºeazã cã am investit în
terenul de fotbal ºi nu avem drum
de la garã reabilitat”.
Dl. Popa Sorin – „Ca sã facem
performanþã, trebuie sã pleci de
undeva, dar dacã e vorba de
prioritãþii, dl. Ivan ºi dl. Drãgoiu
au dreptate, sã le luãm într-o
ordine a prioritãþilor”.
Dl. primar – „Reabilitarea
drumului spre garã este prinsã în
buget”.

Dl. Ivan Simion – „Nu este
prinsã în buget sala de sport
pentru copii. Propun ca de banii
alocaþi pentru vestiare sã fie
construitã o salã de sport pentru
copii”.
Dl. Telebuº Marius – „Am discutat cu dl. primar ºi de construirea unei sãli de sport pentru
copii, am discutat ºi despre
amplasamentul ei. O sã vin cu un
proiect de hotãrâre referitor la
acest lucru”.
D-na. Bucur Simona – „Sala de
jos de la repasat, unde se face
acum sport, trebuie igienizatã ºi
renovatã”.
Dl. primar – „Avem acest lucru
în vedere”.
Dl. Ivan Simion – „Îmi susþin
propunerea de alocare a acestei
sume pentru sala de sport”.
În continuare, dl. Hulpuº Marius
explicã sumele alocate la acest
capitol. Discuþiile continuã cu
opiniile fiecãrui consilier referitoare la sala de sport ºi vestiare,
construcþie pe lemn, sau achiziþionare containere, în limita
posibilitãþilor.
Se trece la sumele alocate
capitolului de culturã. Avem douã
ansambluri folclorice în comunã.
Dl. Belciu solicitã alocarea a unei
sume de aproximativ 15000 lei/
an pentru plata instructorului. Dna. Telebuº Gabriela, membrã în
asociaþia Ansamblul „Doruleþ”,
prezintã detalii referitoare la
membrii asociaþiei, festivalurile la
care doresc sã participe, posibilitatea încheierii unui parteneriat
cu comuna Racoviþa, bugetul
alocat ansamblului de la Racoviþa,
cum s-au folost banii pe care îî
gestioneazã.
Dl. Drãgoiu Cornel propune sã
se reia discuþiile pentru Ansamblurile „Doruleþ” ºi „Valea Moaºei”
dupã finalizarea ºi aprobarea
bugetului.
Se revine la discuþiile referitoare la construþia vestiarelor la
teren. Se fac propuneri referitoare la amplasamnent , la felul
construcþie, cum se va face investiþia pe viitor, cine va rãspunde
de investiþie ºi cine o va gestiona.
În continuarea prezentãrii
bugetului se discutã alocarea
sumelor necesare pentru
reabilitãri ºi investiþii. Dl. Ivan
Simion cere detalii despre
reabilitarea Pârâului Criºãnuþ. Dna. Bucur Simona propune
alocarea, din excedentul bugetar,
a unor sume egale cu cea de la
PUZ Mârºa ºi pentru realizarea
unui PUZ în Racoviþa.
Se supune la vot proiectul de
buget în forma propusã.
Se voteazã astfel: 11 abþineri.
Se reiau discuþiile.
Dl. Ivan Simion – „Puteþi sã îmi
daþi o aproximare a valorii
exedentului?”
Dl. primar – „14 mii lei”.
Dl. Belciu Alin – „Sunt de acord
cu vestiarele dacã vor fi alocaþi
bani ºi pentru bucãtãria de la
Sebeº, salã, vase”.
Dl. Ivan Simion – „Eu am cerut
salã de sport. Dacã vã luaþi
angajamentul cu privire la aceste
propuneri, sunt de acord cu
vestiarele în anul 2017”.
Dl. primar – „Vom face toate
lucrãrile propuse, unele deja au
fost cuprinse în buget iar celelate
se vor face din excedentul
bugetar”.
D-na. Bucur Simona – „Sã ni
se punã la dispoziþie toate documentele cu privire la investiþii”.
Dl. Ivan Simion – „Zonã de PUZ,
vestiare, salã de sport, bugetul
presupune împãrþirea banilor pe
capitole pentru investiþii”.
Dl. Nicula Iustin – „Dacã sunt
bani, sã se facã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Se
suplimenteazã PUZ la Racoviþa,
vestiarele în forma propusã, salã
de sport”.
Dl. Popa Sorin – „Sã ne spunã
dl. Hulpuº dacã se pot realiza
aceste propuneri”.
Dl. Hulpuº Marius – „Da, se pot
realiza. Sala de sport este deja
cuprinsã pe investiþii, este pe
terenul ºcolii, o sã discutãm cu
un proiectant. Se pot face aceste
propuneri. La investiþii la Racoviþa
ºi la Sebeºu de Sus, s-au
discutat ºi se vor realiza”.
Dl. Ivan Simion – „Este ceva
scris, aveþi documente care
atestã realizarea acestor lucruri?
Sã se asigure transparenþã, sã
vedem pe ce se cheltuie banii ºi
se fac propunerile cu documentele în faþã. Tot ceea ce este
necesar se poate oficial, dar sã
vorbim pe documente. Nu putem
merge pe încredere, trebuie sã
avem scris ºi sã ni se garanteze
cã se va face”.
D-na. Bucur Simona înainteazã
secretarului comunei o solicitare,

semnatã de mai muþi consilieri,
solicitare privind un raport al
achiziþiilor publice.
Dl. Drãgoiu Cornel supune la
vot noua propunere bugetului, cu
modificãrile propuse: PUZ, salã
de sport, bucãtãrie, centralã de
încãlzire la dispensar.
Se pune la vot proiectul de
hotãrâre în forma modificatã.
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
utilizarea excedentului bugetar
constituit la data de 31.12.2016
S-a discutat concomitent cu
proiectul privind bugetul.
Se supune la vot.
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
acoperirea unor goluri de casã
Dl. Drãgoiu Cornel – „Sã ne
explicaþi ce este cu aceste
sume?”
Dl. Hulpuº Marius – „Suma
primitã pentru combaterea
efectelor inundaþiilor. Ni s-a cerut
un raport pe aceastã sumã
primitã de la Instutuþia Prefectului,
cum s-au cheltuit”.
Dl. Ivan Simion – „Podul din
Rogoazã este funcþionabil, s-a
fãcut recepþia finalã a lucrãrilor?”
Dl. viceprimar – „Podul este dat
în folosinþã de o lunã, cu
balustradã ataºatã, se poate
folosi”.
D-na. Bucur Simona – „Cât a
costat construcþia podului? A fost
mutatã platforma de la Tãrâþã?”
Dl. Hulpuº Marius – „Da, a fost
mutatã. Am sã verific contractul
ºi vã spun sumele exacte”.
D-na. Bucur Simona – „Pânã
când trebuie cheltuiete sumele
alocate?”
Dl. Hulpuº Marius – „Pânã la
data de 31.12.2017”.
Dl. Ivan Simion – „Toatã suma
se va cheltui pe acest pod?
Drumul de pe str. Cornel Lupea
este gata, iar podul de la Rãzurele
rezistã la lucrãrile de reparaþii?”
Dl. Hhulpuº Marius – „Lucrãrile
de reparaþii au fost bine fãcute”.
Dl. Telebuº Marius – „Drumurile
s-au stricat de racoanþele cu
lemne care trec zilnic”.
Dl. viceprimar – „Am vorbit cu
cei de la Ocolul Silvic sã nu mai
treacã pe acolo pânã nu se
încãlzeºte timpul”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
Diverse
- Cererea firmei SC Boomerang DC SRL, privind eºaloarea sumelor datorate pentru
chiria aferentã terenului de pe
domeniul public, în baza contractului de închiriere.
Dl. viceprimar – „Am discutat
cu ei, nu au posibilitatea de a
plãti”.
Dl. Ivan Simion – „Legal, nu se
poate eºalonarea”.
D-na. secretar explicã situaþia
în care se aflã firma, precum ºi
punctul de vedere al compartimentului impozite ºi taxe.
Consilierii resping cererea de
eºalonare a datoriei.
D-na secretar explicã situaþia
privind plata indemnizaþiilor
pentru participarea la ºedinþele
Consiliului Local. Se stabileºte
plata a 1 ºedinþã ordinarã pe lunã
ºi a unei ºedinþe ale comisiei de
specialitate, indiferent de comisia
care avizeazã proiectele de
hotãrâre.
Dl. Drãgoiu Cornel prezintã, pe
scurt, ceea ce s-a discutat la
ºedinþa de la GOA privind
achiziþionarea unui cântar,
informarea cetãþenilor pentru
colectarea selectivã, precum ºi
vânzarea de compost din
vegetaþie naturalã.
Dl. Telebuº Marius – „Sã se
verifice becul de la stâlpul de la
Cimitirul din Racoviþa, sã fie
îndreptat spre ºosea”.
Dl. Bucur Ioan – „Sã se ridice
semnele de circulaþie”.
Dl. Popa Sorin întreabã de
posibilitatea scoaterii din
evidenþa de platã a taxei de
salubritate a unei persoane care
nu mai locuieºte în localitate.
D-na. secretar explicã posibilitate scoaterii din evidenþã –
dovedirea domiciliului actual.
Dl. Trifu Claudiu – „Când se
încep lucrãrile la ºanþul de pe str,
Protopop, nr. 19-23?”
Dl. primar – „O sã înceapã luna
aceasta”.
Dl. Trifu Claudiu – „Când se va
da în folosinþã drumul nou, pe
baraj?”
Dl. primar – „Nu depinde de noi,
ci de Consiliul Judeþean”.
continuare în pag. 3
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D-na. Grecu Corina – „Cum
rãmâne cu solicitarea noastrã?”
Dl. Belciu Alin – „O sã stabilim
ºi vã anunþãm”.
Dl. Belciu Alin – „Aþi ºtiut cã dl.
Fãþan este în pensie când a fost
la ultima ºedinþã?”
Dl. primar – „Nu a rãmas în pensie decât din data de
01.03.2017”.
D-na. Bucur Simona – „Ce
facem cu poºta, cum se vor distribui ziarele?”
D-na. secretar – „Nu depinde
de noi. Am discutat cu un
reprezentant al Oficiului Judeþean
ºi se va scoate postul la consurs,
se doreºte angajarea cât mai
repede a unei persoane pentru a
se debloca situaþia aceasta”.
D-na. Bucur Simona – „În biroul
de la Impozite ºi Taxe sunt prea
multe persoane, trebuie sã se
asigure confidenþialitate datelor”.
Dl. primar – „Se vor face birouri
la parter ºi o sã mutãm acolo din
compartimente”.
Dl. Ivan Simion – „La spaþiul
aferent SMURD-ului, nu pot fi
mutate angajatele de la asistenþã
socialã?”
Dl. primar – „Se poate, putem
sã le mutãm acolo”.
Dl. Ivan Simion – „Cei de la
Ocolul Silvic au început repararea
drumurilor? Trebuie insistat pe
acest lucru”.
Dl. primar – „Am fost vizitaþi de
noul ºef al Ocolului Silvic Avrig ºi
s-a promis o colaborare bunã în
continuare”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Ce se
întâmplã cu cei de la Apele
Române? Când vor termina cu
lucrãrile de curãþenie a apei?”
Dl. primar – „Am vorbit cu cei
responsabili, trebuie sã vinã sã
cureþe”.
Dl. Hulpuº Marius - „Trebuie
sã avem în vedere sã creºtem
gradul de colectare, veniturile
proprii, în fiecare an se încaseaã
tot mai puþin”.
Dl. primar – „O sã începem
verificarea construcþiilor. În ultimul
timp s-a construit foarte mult fãrã
a se declara. O sã se facã verificarea pe teren pentru identificarea construcþiilor noi ºi declararea lor la stabilirea impozitului”.
Dl. Popa Sorin – „Prevederile
cuprinzând cei 2 lei/mp pentru
depozitarea materialelor de construcþii ar trebui puse în aplicare”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Sã se
scoatã de la fisc situaþia
persoanelor juridice, sã achite
fiecare taxa ºi eliberarea acordul
de funcþionare”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile
ºedinþei ordinare din data de 16
martie 2017, drept pentru care
semnãm alãturat.
Preºedinte de
ºedinþã, Consilier
DRÃGOIU CORNEL MIRCEA
Secretar
SÎRBU MARIA
ROMÂNIA
JUDEÞUL SIBIU
COMUNA RACOVIÞA
CONSILIUL LOCAL

Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consililui Local al
comunei Racoviþa din
data de 4 aprilie 2017
Încheiat astãzi, 4 aprilie 2017,
în cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 98/03.04.2017.
ªedinþa începe cu 11consilieri
din cei 11 în funcþie. La ºedinþã
participã dl. primar, dl. viceprimar
ºi secretarul comunei, precum ºi
d-na. Pilat Claudia – consultant
proiecte fonduri europene.
Dl consiler Drãgoiu Cornel,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de
zi.
Se aprobã în unanimitate 11voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind
includerea în domeniul public al
comunei Racoviþa a terenului
necesar construcþiei Grãdiniþei cu
program prelungit, comuna
Racoviþa, jud. Sibiu
D-na Pilat Claudia prezintã
etapele de realizare ºi actele
necesare depunerii proiectului,
modalitatea ºi termenul de
preluarea a avizelor. Prezintã, de
asemenea, ceea ce mai este de
realizat la întocmirea documentaþiei, precum ºi detalii tehnice

ale construcþie/clãdirii.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre .
Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
implementarea proiectului
“Cosntruire Grãdiniþã cu program
prelungit, comuna Racoviþa, jud.
Sibiu”.
D-na. Pilat rãspunde la întrebãrile consilierilor, explicând fiecare
situaþie în parte.
Nemaifiind alte proiecte de
discutat, declarâm închise
lucrãrile ºedinþei de îndatã, drept
pentru care semnãm alãturat.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
DRÃGOIU CORNEL MIRCEA
SECRETAR
SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 25 aprilie 2017
Încheiat astãzi, 25 aprilie
2017, în cadrul ºedinþei ordinare
a Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr.101/2017. ªedinþa
începe cu 8 consilieri din cei 11 în
funcþie. La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar, secretarul
comunei. La ºedinþã participã ºi
cetãþeni din localitate: dl. Vasiu
Adrian, d-na. Dancu , d-na.
Giurescu ºi d-na. Grecu Corina
– instructor de dansuri la
Ansamblu “Doruleþ”.
Dl. Trifu Alin – ºef Ocolul Silvic
Avrig, este invitat la ºedinþã
pentru a se prezenta consilierilor.
Dl.consilier, preºedinte de
ºedinþã, Drãgoiu Cornel, prezintã
ordinea de zi a ºedinþei ordinare
ºi a cererilor de la diverse.
Se supune la vot ordinea de
zi. Se voteazã astfel: 8 voturi –
pentru ºi o abþinere – dl. Popa
Sorin.
Dl. Telebuº Marius ajunge la
ºedinþã.
Dl. Popa Sorin solicitã informaþii privind urgenþa suplimentãrii
ordinei de zi.
Dl. primar – “Este necesarã
aprobarea acestor proiecte
pentru a se finaliza procedurile
începute”.
D-na. secretar – “Rectificarea
bugetarã este necesarã pentru
iniþierea lucrãrilor propuse a fi
realizate iar proiectul privind
dezmembrarea terenului este
procedura de mai mult timp
începutã ºi trebuie finalizatã”.
Dl. Popa Sorin – “De ce nu s-a
ºtiut din timp, ca aceste proiecte
sã fie incluse pe ordinea de zi?”
D-na. secretar – “Astãzi am
primit materialele pentru aceste
proiecte. Dacã erau aduse
înainte de trimiterea materialelor
pentru ºedinþã, le includeam pe
ordinea de zi. Nu pot sã aºtepte
pânã la ºedinþa urmãtoare
deoarece sunt urgente”.
Dl. Popa Sorin – “De ce nu
funcþioneazã site-ul, de ce nu se
posteazã? Sã fie transparenþã.
Pe site a rãmas postat doar cele
trei hotãrâri”.
D-na secretar – “Cele 3
hotãrâri au fost ºterse. Pânã în
acest moment am încãrcat toate
HCL-urile din 2016 ºi câteva din
2017, precum ºi dispoziþiile
primarului. Am sã actualizez ºi o
sã încarc documentele pe site în
funcþie de timpul disponibil, pânã
o sã fie la zi”.
Dl. Popa Sorin – “La proiectul
de hotãrâre privind reorganizarea reþelei ºcolare, hotãrârea
trebuia trimisã pânã în data de 10
ianuarie 2017”.
D-na. secretar – “Adresa am
primit-o în data de 10 aprilie 2017.
Inspectoratul ºcolar nu a trimis în
luna decembrie nici o adresã
cãtre Primãrie. Aceeaºi situaþie a
fost ºi anul trecut”.
Dl. Popa Sorin – “Nu trebuia sã
ataºaþi aceastã adresã?”
D-na secretar – “Am ataºat-o
pentru cã este baza iniþierii
proiectului de hotãrâre, ºi are nr.
de înregistrare al ºcolii
Gimnaziale”.
Dl. Popa Sorin – “Comisiile de
specialitate nu au avut timp sã
verificãm proiectele pentru
avizare. Rolul Consiliului Local
este de a respecta legea, nu a
ne da cu pãrerea”.
Dl.primar – “Sã se supunã la
vot ordinea de zi”.
Dl. Drãgoiu Cornel prezintã pe
dl. Trif Alin – noul ºef al Ocolului
Silvic Avrig.
Dl. Trif Alin se prezintã consilierilor. Prezintã adresa primitã de

la comuna Racoviþa cu privire la
zona Brazi. “Ce se doreºte sã
se facã acolo? Am fost ºi am
verificat. Primul aspect –
regenerarea cu salcâmi. Al doilea
aspect – pe un teren cu panta
respectivã, nu se pot face tãieri.
Terenul se erodeazã. Putem sã îi
marcãm ºi sã îi tãiem”.
Dl. Telebuº Marius – “Dacã îi
tãiem la ras, ce se întâmplã cu
terenul?”
Dl. Trif Alin – “În proporþie de
70% este deja regenerat cu
salcâm. În amenajament se
prevede regenerarea”.
Dl. primar – “Cât de bine fixeazã
salcâmii solul?”
Dl. Trif Alin – “Îl fixeazã foarte
bine. Orice am face, în urmãtorii
doi ani nu o sã arate bine. Eu aº
alege varianta de a tãia arborii
uscaþi ºi inclinaþi”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Ca specialist, aþi putea sã ne propuneþi
cum sã înfrumuseþãm zona?”
Dl. Ivan Simion – “Pãrerea mea,
cred cã ar fi bine sã se intre cu o
echipã pentru degajare, sã se
dea o formã”.
Dl. Trif Alin – “Putem intra cu
echipa, putem face o igienizare
în prima fazã ºi apoi sã se facã o
individualizare”.
Dl. Ivan Simion – “Sã o lãsãm
sã regenereze cu salc?m
natural”.
Dl. Trif Alin – “Igienizare,
urmatã de o individualizare. O sã
dureze, cred cã doar în toamnã
pot face acest lucru”.
Dl. Ivan Simion – “Am putea
face niºte indicatoare. Oamenii
nu ºtiu cã acea zonã este
administratã de Ocolul Silvic”.
Dl. Ivan Simion – “Pe când
estimaþi cã puteþi livra lemenle de
foc la Racoviþa?”
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sã nu se
întâmple ca la Sebeºu de Sus,
sã fie cât mai repede”.
Dl. Trif Alin – “Depindem de
procedurã ºi de prestator. Procedura începe sãptãmâna asta”.
Dl. Drãgoiu Cornel supune la
vot ordinea de zi, cu cele 3
proiecte. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru.
Se supune la vot procesul
verbal al ºedinþei ordinare a
Consiliului Local din data de
16.03.2017.
Dl. Ivan Simion – “Sã se modifice la eºalonarea restanþelor
d-lui Vasiu Gheorghe, a fost o
întrebare cu privire la eºalonare”.
D-na. Bucur Simona – “Sã se
menþioneze cã nu am fãcut
referire la jurnalul gestionat de
dl. Frâncu, ci la ”Ziarul de Racoviþa”, care este gestionat de o
persoanã necunoscutã, care nu
are legãturã cu comuna
Racoviþa”.
Dl. Belciu Alin – “Tot în ziar a
apãrut suplimentarea d-lui. Ivan
Simion. Lumea m-a întrebat cine
va lua mãsuri pentru faptul cã dl.
Hulpuº Marius a fost ilegal pe
funcþia de secretar?”
Dl. Popa Sorin – “Dacã tot
suntem la ziar, am încercat sã
intervenim cu un articol, dar neaþi refuzat”.
Dl. primar – “Sã nu se ajungã
In altã direcþie cu publicarea în
ziar. Nu sã trimitã fiecare articol
spre publicare, fãrã sã nu ºtiu ºi
eu ce se va publica. Tot ceea ce
aþi dori sã publicaþi în acea
adresã se regãseºte în procesul
verbal al ºedintei”.
D-na. Bucur Simona –
“Procesele verbale apar foarte
târziu, de ce?”
D-na. secretar – “Procesele
verbale s-au decalat cu
publicarea deoarece nu aþi
aprobat procesul verbal din luna
octombrie 2016 decât dupã douã
luni, ºi într-o ºedinþã ulterioarã aþi
propus (consilierii) sã nu se
publice în ziar fãrã a fi aprobate”.
Dl. Ivan Simion – “Sã ne fie
publicate ºi rapoartele noastre
de activitate, ale consilierilor, în
“Jurnalul de Racoviþa”.
D-na. secretar – “Sã mi le
trimiteþi pe email, în format word,
pentru a putea fi editate, ºi o sã
le trimit spre publicare”.
Dl. Popa Sorin – “Sã avem ºi
noi dreptul sã publicãm”.
Dl. Ivan Simion – “Nu mai fiþi
înverºunat cu privire la Consiliul
Local. Jurnalul este un ziar
suportat financiar de comunitate.
Consiliul Local reprezintã o
Comunitate”.
Dl. Primar – “Eu trebuie sã vãd
ce se publicã, sã îmi dau acordul
cu privire la ce se va publica. Se
suprapune cu procesul verbal”.
D-na. Bucur Simona – “S-au
început lucrãrile la ºanþ? S-a
specificat cã încep luna aceasta”.
Dl. primar – “Încã nu s-au
început, se vor începe cât de
curând”.

D-na. Bucur Simona – “Cum e
cu birourile, când se vor muta?
Nu mi se pare corect ca în acel
birou sã fie atâtea persoane, sã
se afle informaþi confidenþiale. Dna. Tulban are birou jos, poate
sã stea acolo. La fel ºi dl. Hulpuº
Marius, trebuie sã fie mutat în alt
birou. Secretarul comunei trebuie
sã stea singur”.
Dl. primar – “S-a început
procedura de achiziþionare a
materialelor necesare pentru
mutarea birourilor”.
D-na. Bucur Simona – “Ce s-a
rezolvat cu camerele video?”
Dl. Stoia Ioan – “O sã postãm
pe un canal de youtube. În direct
nu se pot reda”.
Se supune la vot procesul
verbal al ºedinþei. Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru, în
unanimitate.
Se prezintã procesul verbal al
ºedintei de îndatã din data de
4.04.2017.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru, în
unanimitate.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sunteþi
de acord sã începem cu invitaþii?”
Toþi consilierii sunt de acord.
Se începe cu d-na. Dancu.
D-na. Dancu începe cu
prezentarea unei situaþii pentru
care a mai fãcut sesizãri în luna
august 2016. Expune situaþia
detaliatã a vecinilor, care
folosesc mai mult teren decât in
acte (vecinii Limbãºan Iosif ºi
Haiduc Florentina). “Dupã
mãsurãtorile topometriºtilor, am
fost acuzatã de dl. viceprimar cã
eu am mai multã suprafaþã decât
în acte. Pe conducta de scurgere
curg fecale. Oamenii au semnat
un act la care nu s-a vãzut
capãtul de tabel, ºi nu recunosc
ceea ce au semnat. Am adus ºi
eu o firmã de topometriºti care
au mãsurat ºi am aceeaºi
suprafaþã ca în acte”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cãrarea
este paralelã cu drumul arãtat?”
D-na. Dancu – “Da, este
paralelã cu drumul”.
Dl. Primar – “Acea cãrare nu
mai existã pentru cã aþi închis
acest drum”.
Dl. viceprimar – “Nu aþi vãzut
cã aþi intrat, unde sunt
gablioanele?”
D-na. Dancu – “Ce se întâmplã
cu cei care au închis mai mult?”
Dl. primar – “La fiecare s-a
verificat, ce au în acte a ieºit ºi la
mãsurãtori. Se vede din Planul de
Urbanism cât a intrat fiecare ºi
unde a fost cãrarea”.
Dl. viceprimar explicã consilierilor situaþia de la primele sesizãri ale d-nei Dancu, ceea ce
s-a fãcut, cum s-a verificat canalizarea ºi ceea ce s-a mãsurat.
“Rãspunsul pe care l-ati trimis
când aþi fost plecatã în Germania,
a venit dupã douã zile, nu este
semnãtura d-voastrã. Am verificat semnãturile, nu sunt la fel”.
D-na. Dancu – “Rãspund
pentru semnãturã ºi pentru ceea
ce am scris”.
Dl. viceprimar – “Dumneavoastrã aþi intrat pe domeniul
public, aþi primit rãspunsul ºi nu
sunteti de acord”.
Dl. Ivan Simion – “D-na Dancu,
am o întrebare: ne puteþi spune
concret problema d-voastrã?”
D-na. Dancu – “Sã fiu ajutatã,
sã-mi repare Consiliul Local zidul.
Pe “Hudiþa lui Stanciu” (vechea
denumire) s-a pus marcaj de 10
tone ºi nu este în regulã, nu sunt
ºanturi, trec maºini de tonaj mare
ºi se creapã zidurile de case”.
Dl. Ivan Simion – “Faceþi o
adresã la poliþie, pentru cã este
vorba de tonaj pe drum public.
Primãria propune ºi poliþia
verificã”.
D-na. Dancu – “Sã verificaþi
dacã se permite 10 tone pe acea
stradã”.
Dl. Ivan Simion – “Sunt documente, strada este cartografiatã”.
Dl. primar – “Da, avem cadastru
pe domeniul public”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Dacã au
trecut camioanele, trebuie sã
intervinã poliþia, pentru cã se
încalcã legea”.
D-na. Dancu – “De ce a fost
blocatã strada cu bolovani? Este
asfaltatã”.
Dl. primar – “Bolovanii au fost
acolo de mult timp, sunt prinºi
inclusiv în PUG. Cu privire la
trecerea maºinilor, s-a trecut pe
acolo doar când au fost lucrãri la
strada Grãnicierilor”.
Dl. Popa Sorin – “Ordonanþa 43
reglementeazã administrarea
drumurilor publice de cãtre
proprietari, sã se verifice acest
lucru. Dacã se mai discutã pe
acest lucru sã se ia în vedere
aceastã ordonanþã”.

Dl. primar – „Diferenþa de nivel
afecteazã zidul. Este din cauza
drumului sau din cauza apei?”
D-na. Dancu – „Este din cauza
apei care a slãbit rezistenþa”.
Dl. Telebuº Marius – „Sã
separãm problemele. Dacã curge
apa pe lângã pod este o
problemã”.
Dl. primar – „Apa curge mormal,
nu dupã piciorul podului”.
Dl. Belciu Alin – „Trebuie
rezolvatã problema cu
canalizarea”.
Dl. Popa Sorin – „Aspectele pe
care le discutãm depãºesc
competenþa Consiliului Local,
sunt de competenþa instanþei”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Aveþi
niºte documente, expertizã topo,
la fel ºi dl.viceprimar are
documentaþie”.
Dl. Popa Sorin – „Noi rezolvãm
solicitãrile d-voastrã. Restul
problemelor sunt de competenþa
instanþei. Faceþi o cerere pentru
repararea zidului ºi problemele cu
vecinii se rezolvã în instanþã”.
Dl. primar - Se va face o
comisie, se va verifica situaþia ºi
se va decide”.
Dl. Ivan Simion – „Ar mai fi un
aspect: vecinii de peste pârâu au
încãlcat domeniul public. S-a
fãcut o analizã a situaþiei?”
Dl. Primar – „Da, s-au verificat
ambele maluri ale maluri ale
pârâului”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Se va
face o comisie ºi ne vom implica
în rezolvarea situaþiei”.
Cererea d-nei. Giurescu, din
Sebeºu de Sus
D-na Giurescu – „Am probleme
cu pãºunatul oilor. Dl. Stoia Ilie îmi
impune pe unde sã merg cu oile”.
Dl. Belciu Alin – „D-na. are o
cerere pentru închirierea
terenului. Dl. Stoia Ilie are teren
închiriat ºi nu mai are animale”.
Dl. primar –„Acest teren este
mai sus, nu putem renunþa la pãºunatul vitelor pentru pãºunatul
oilor”.
Dl. viceprimar – „Am stabilit
pânã la Pepinierã, sã nu treacã
valea”.
Dl. Telebuº – „Comunicaþi-i în
scris d-lui. Stoia Ilie”.
Dl. viceprimar – „Se va face în
scris d-lui. Stoia Ilie sã îi dea voie
doamnei sã meargã pânã la
pepinierã, nu pânã deasupra”.
Dl. primar – „Pe terenuri private
nu avem voie sã luãm decizii. Se
va trimite înºtiintare în scris d-lui.
Stoia Ioan ºi d-lui ªerban Vasile
ºi se va comunica d-nei. Giurescu
hotãrârea”.
Cererea Ansamblului „Doruleþ”
Solicitã sprijin financiar pentru
participarea la festivalul de la
Eforie Sud.
D-na. Grecu Corina – „Noi am
revenit cu cererea, am ataºat
documentele care atestã
costurile. Vrem sã ducem grupa
micã la mare, aºa cum le-am
promis anul trecut, sã fim ajutaþi
cu cel puþin jumãtate din sumã
pentru plecarea în Italia, iar de
spectacolul de Crãciun ne vom
ocupa singuri, fãrã sã vã
solicitãm sprijin financiar”.
D-na. Bucur Simona – „Ne
puteþi spune care sunt cele 30
de persoane care vor beneficia
de plecarea la mare?”
D-na. Grecu Corina – „O sã fie
26 de copii din grupa micã, 2
instrumentiºti, eu ºi ºoferul
autocarului cu care vom merge.
O sã facem o ºedinþã sã vorbim
cu pãrinþii, sã primim acordul lor
pentru plecarea copiilor, ºi apoi o
sã fac o listã cu copii”.
Dl. Ivan Simion – „Nu am nimic
împotrivã cu participarea la
festival, iar însoþitorul nu trebuie
sã meargã pe banii primãriei,
trebuie sã meargã pãrinþii”.
D-na. Grecu Corina – „Am fãcut
invitaþie pentru d-voastrã ca
multumire cã ne ajutaþi. Dacã nu
sunt suficienþi copii care sã
meargã, din diverse motive, o sã
ne orientãm spre grupa mare,
dintre cei care nu au putut merge
anul trecut din diverse motive”.
Dl. Popa Sorin – „De ce apare
denumirea „ºcoala Gimnazialã”?
D-na. Telebuº – „Este doar o
denumire, la înfiinþarea ansamblului copii au fost din ºcoalã
majoritatea”.
Dl. Ivan Simion – „Din punct de
vedere juridic, este posibilã
susþinerea financiarã?”
D-na. secretar – „Da, dacã se
identificã resursele bugetare
suficiente în bugetul local, se pot
susþine financiar”.
D-na. Bucur Simona – „Este în
regulã sediul social pe altã
localitate?”
D-na. secretar – „Sediul social
poate sã fie pe altã localitate.
Punctul de lucru – de activitate,
este în Racoviþa”.

Dl. Drãgoiu Cornel – „Pentru a
sprijini sunt de acord, sã meargã
copiii la mare, dar nu sã meargã
în Italia. Mi se pare o extravaganþã”.
D-na. Telebuº – „Deplasarea
în strãinãtate este tot la un
festival, ºi acolo se vor face
spectacole”.
Dl. Belciu Alin – „Dacã vine un
copil fãrã posibilitatea plãþii orelor
de instruire îl primiþi?”
D-na. Grecu Corina – „Da, avem
copii care nu plãtesc dansurile”.
D-na. Telebuº – „Dacã primim
o parte din sumã pentru plecare,
cealaltã o sã plãteascã copiii.
Banii care se pot aloca pentru
spectacolul de Crãciun pot fi
redirecþionaþi”.
Dl. Drãgoiu Cornel supune la
vot cererea, pe fiecare solicitare
în parte.
Primul punct – plecarea copiilor
la mare. Se voteazã astfel: 8
voturi pentru, 2 abþineri (dl.
Telebuº Marius ºi dl. Popa Sorin).
Punctul 2 – plecarea copiilor in
Italia, cu considerarea de sprijin
de 7.000 lei, cei de la spectaolul
de Crãciun. Se voteazã astfel:
10 abþineri.
Al 3-lea punct - spectacolul de
Crãciun.
Dl. Belciu Alin – „Trebuia sã se
fi alocat o sumã pentru asociaþii,
sã fie puºi la dispoziþie”.
D-na. Bucur Simona – „În varã
o sã primim o delegaþie de
francezi în comunã. Ce condiþii le
puteþi oferi?”
Dl. primar – „Când o sã vinã, o
sã stabilim ºi o sã vedem cum ºi
ce o sã le oferim. O sã le asigurãm
primirea”.
Dl. Telebuº – „La ce condiþii vã
referiþi?”
D-na. Bucur Simona – „La o
primire festivã, la un protocol”.
D-na. Grecu Corina – „O sã le
putem oferi ºi un spectacol”.
Dl. primar – „Ce stabilim la
punctul 3?”
D-na. Bucur Simona – „Folosiþi
suma de la spectacol la plecarea
în Italia ºi la spectacolul de
Crãciun nu mai solicitaþi. La ce o
sã folosiþi cei 7.000 lei?”
D-na. Grecu Corina – „O sã fie
folosiþi la transport”.
Se supune la vot punctul 3. Se
voteazã astfel: 1 vot pentru (dl.
Bucur Ioan), 9 abþineri.
Se revine la punctele de pe
ordinea de zi a ºedintei.
1. Proiect de hotãrâre privind
închirierea, prin licitaþie publicã,
a unui teren aparþinând domeniului public
Comisia admistrativ - juridicã a
avizat nefavorabil proiectul de
hotãrâre.
Comisia buget – finanþe a
avizat favorabil acest proiect.
Dl. Popa Sorin solicitã raportul
comisiei buget - finanþe.
Dl. Ivan Simion – „Avem un
proiect suplimentat pe ordinea de
zi, care va duce la acelaºi obiect
ca cel al acestui proiect de
hotãrâre. Cum va fi procedura?”
Dl. primar – „Va fi prin licitaþie
publicã”.
Dl. Ivan Simion – „Eu pot licita
pentru terenul care aparþine
acelei zone?”
D-na. secretar explicã procedura privind închirierea bunurilor
aparþinând domeniului public ºi
motivele pentru care a fost repus
în discuþie acest proiect, motive
care au fost explicate ºi
conilierilor locali printr-o adresa
înaintatã în ºedinþa anterioarã.
Dl. primar – „Dacã nu sunteþi
de acord cu proiectul, sã iniþiaþi
un proiect de hotãrâre privind
aprobarea unui regulament în
acest sens”.
Discuþiile continuã cu procedura emiterii acordurilor de funcþionare, situaþia construcþiilor fãrã
autorizaþii, mãsurile duble ce se
impun fiind vorba de situaþii similare, cum s-a ajuns la instituirea
unei zone protejate, precum ºi
necesitatea emiterii unui regulament pentru stabilirea criteriilor.
Dl. Popa Sorin – „Se poate face
un regulament, sã se pregãteascã baza legalã, sã se ia
mãsuri pentru fiecare care sunt
în aceeaºi situaþie”.
Dl. Telebuº Marius – „Întâlnirea
consilierilor pentru stabilirea
regulamentului trebuie sã aibã o
bazã legalã, sã fie un jurist
prezent. Un regulament este
benefic, sisteazã abaterile de la
lege. Ar trebui sã fim informaþi ce
poate cuprinde regulamentul”.
Dl. Vasiu Adrian – „Am o
întrebare: Când am avut Asociaþia
de Fotbal nu mi-aþi dat bani. De
ce la alte asociaþii se alocã bani?”
Dl. primar – „Asociaþiile fac un
parteneriat cu comuna”.
continuare în pag. 4
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Dl. Telebuº Marius – „S-a pus în
discuþie premierea fotbaliºtilor, dar
nu aþi venit cu lista nominalã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre în forma prezentatã. Se
voteazã astfel: 10 abþineri.
Dl. Telebuº – „Mã abtin pentru
cã nu este corect”.
Se va stabili o datã a întâlnirii
consilierilor pentru emiterea regulamentului.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea listei cuprinzând
documentele de interes public
Dl. primar – „Sunt 3 categorii de
documente: cele care se
difuzeazã din oficiu, la cerere ºi
documente exceptate”.
D-na. Bucur Simona – „Hotãrârile
sã fie afiºate ºi afarã la avizier, sã
fie vãzute de toatã lumea. De ce
nu mai funcþioneazã prompter-ul
de la cãmin?”
Dl. Telebuº Marius – „Cât costã
unul nou? Sã se repare sau sã se
achiziþioneze altul”.
Dl. primar – „O sã verificãm.
Dacã nu se va putea repara, se
va achiziþiona altul”.
Dl. Belciu Alin – „Sã se
achiziþioneze ºi pentru Sebeºu de
Sus”.
Dl. Telebuº Marius – „Se poate
achiziþiona ºi pentru Sebeº, sã fie
ºi acolo informare”.
Dl. Popa Sorin – „Art.7 al Legii
544/2001 se referã la primirea
rãspunsului în termen de 30 de zile.
În baza legii 215/2001, consilierul
local trebuie sã primeascã
rãspuns în 10 zile. Lista informaþiilor
publice ar trebui sã fie publicã de
la data de 01.05 2017”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 10
voturi pentru , în unanimitate.
D-na. Bucur Simona – „Pentru
asta este necesar sã se facã
birouri, sã nu se afle informaþii”.
3. Proiect de hotãrâre privind
reorganizarea reþelei ºcolare
Adresa a fost primitã în luna
aprilie, nu în luna decembrie cum
era necesar.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Cum
rãmâne cu suplimentarea ordinei
de zi?”
Dl. Popa Sorin – „Nu le-am avizat
pentru cã le-am primit târziu. Sã se
menþioneze cã nu au fost discutate
de comisia juridicã ºi, dacã cineva
îºi asumã rãspunderea, sunt de
acord”.
Dl. Ivan Simion – „Am fost prezent la ora 17:30, am avut ºedinþã
de comisie, am vãzut materialele
ºi am avizat proiectele de
hotãrâre”.
D-na. secretar – „Conform
Regulamentului de Funcþionare al
Consiliului Local, comisiile de
specialitate se întrunesc cu 30 de
minute înainte de a începe ºedinþa
ºi avizeazã, favorabil sau nu,
proiectele de hotãrâre”.
Dl. Popa Sorin – „Am discutat
mai devreme cu membrii comisie.
Nu ºtiu ce este cu regulamentul,
comisia oricum se convoacã ºi se
discutã proiectele”.
D-na. secretar – „Regulamentul
este aprobat de d-voastrã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Nici comisia de culturã nu s-a întrunuit”.
Dl. Popa Sorin – „Se pot discuta,
cu menþiunea cã nu au fost
avizate, cã nu le-am primit mai
repede”.
Dl. viceprimar – „Urgentãm
discutarea ºi aprobarea acestora
pentru cã s-a deschis sesiunea,
sã putem depune proiectele”.
Dl. Ivan Simion – „Sesiunea s-a
deschis”.
D-na. Bucur Simona – „Comisia
de specialitate culturã, avizãm
favorabil proiectul de hotãr?re”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Sã se
menþioneze în procesul verbal, sã
fim anunþaþi din timp dacã existã
suplimetãri ale ordinei de zi”.
Dl. Popa Sorin – „Comisia juridicã
a luat la cunoºtiinþã discutarea ºi
aprobarea acestora pentru cã s-a
deschis sesiunea, sã putem
depune proiectele”.
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea utilizãrii din excedentului
bugetar
Se ia pe rând fiecare investiþie:
- Construire anexã
- Construire teren multifuncþional
de sport
- Studiu de fazabilitate construire
Grãdiniþã cu program prelungit
Dl. viceprimar dã explicaþiile
necesare.
Dl. Ivan Simion – „Ce stã la baza
proiectului? Existã oferte pentru
aceste investiþii? De unde s-a
stabilit suma? În baza unor ofete
trebuie justificate”.
Dl.primar – „La fiºa obiectivului
sunt date explicaþii”.
Dl. Ivan Simion – „Sunt de acord
dacã mi se va explica ºi sã vedem
baza legalã a ofertelor”.
Dl. viceprimar aduce ofertele de

pe SEAP, care au stat la baza
stabilirii sumelor pentru investiþii.
Dl. Ivan Simion – „La urmãtoarele proiecte, sã primim documentaþiile aferente cu privire la oferte”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
5. Proiect de hotãrâre privind
dezmenbrarea terenului aferent
ºcolii de meserii
D-na. Bucur Simona – „Sã se
rezolve situaþia. Sã se caute caietul de sarcini al fimei d-lui Bica”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
Se trece la diverse.
1. Cererea d-nei. ºamu Marcela
privind cumpãrarea gardului vechi
de la parc, la preþ de fier vechi
pentru uz personal - 10 voturi
pentru, în unanimitate.
2. Cererea d-nei. Gârtonea Geanina
privind
susþinerea
Ansamblului „Valea Moaºei”.
Dl. viceprimar – „Avem bazã
legalã pentru acordarea acestui
sprijin?”
D-na. secretar – „Am discutat
mai devreme la Ansamblul
„Doruleþ”. Susþinerea financiarã
pentru deplasãri se poate realiza
dacã sunt fonduri necesare, dar
pentru plata instructorului este
necesar sã se verifice prevedrile
legale ºi modalitatea de încheiere
a unui parteneriat întee ansamblu
ºi comuna Racoviþa”.
Dl. Belciu Alin – „Nu vom modifica cererea, va rãmâne aceeaºi.
Se va cãuta baza legalã”.
3. Cererea SC Alpin Serv pentru
spaþiu deschiderii unui punct
farmaceutic la Sebeºu de Sus.
Dl. viceprimar – „Am fost la
Sebeº ºi le-am arãtat spaþiul pe
care îl avem. Se va face licitaþie
publicã”.
Dl. Ivan Simion – „La licitaþia
publicã sã se stipuleze în contract
cã se va folosi în acest sens ºi
dacã nu se desfãºoarã activitatea
respectivã se va rezilia contractul
de drept”.
Se supune la vot cererea, în
condiþiile menþionate - 10 voturi
pentru.
4. Cererea d-lui. Vasiu Gheorghe – SC Boomerang DC
D-na. secretar prezintã situaþia.
Dl. Ivan Simion – „Sunt de acord
cu eºalonarea, dacã legea
permite”.
Dl. Telebuº Marius – „Sã amânãm discuþia pânã la urmãtoarea
ºedinþã pentru a se discuta cu
dl.Vasiu”.
D-na. secretar a înaintat la
începutul ºedinþei Raportul de
activitate al Compartimentului de
Achiziþii Publice ºi înmâneazã
adresa de înaintare pentru a se
confirma, de cãtre consilierii care
a solicitat raportul, primirea
raportului.
Dl. Ivan Simion – „Mi se pare
absurd sã dau o semnãturã pentru
acte solicitate în calitate de consilier.
Nu dau explicaþii unui funcþionar
public pentru date solicitate despre
activitatea lui”.
D-na. Bucur Simona – „Acest
raport sã ne fie prezentat lunar,
mai detaliat”.
Dl. viceprimar – „Referitor la
Poºtã. Mâine e ultima zi de lucru a
d-lui. Murãrescu Sorin. O sã
mutãm sediul la Dispensar”.
Dl. Ivan Simion – „Sã se facã
prin licitaþie publicã”.
Nemaifiind nimic de discutat,
încheiem discuþiile din cadrul
ºedintei ordinare a Consiliului Local,
drept pentru care semnãm alãturat.
Preºedinte de
ºedinþã, Consilier
DRÃGOIU CORNEL MIRCEA
Secretar
SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei extraordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 4 mai 2017
Încheiat astãzi, 4 mai 2017, în
cadrul ºedinþei extraordinare a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 105/02.05.2017.
ºedinþa începe cu 6 consilieri din
cei 11 în funcþie. La ºedinþã
participã dl. viceprimar ºi secretarul
comunei. Lipsesc motivat domnii
Ivan Simion ºi Marcu Vasile Ilie.
Domnii Telebuº Marius ºi Bucur Ioan
nu au ajuns.
Dl consilier Drãgoiu Cornel,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate - 7
voturi pentru.
- Proiect de hotãrâre privind
acordarea uni sprijin financiar

Ansamblului „Doruleþ”.
Dl. Belciu Alin prezintã avizul
comisiei de specialitate.
Dl. Popa Sorin - „Nu este necesar avizul de specialitate la
ºedinþele extraordinare.
Proiectul nu respecta termenele
conform codului de procedura, nu
se i-au în calcul ziua ºedinþe Am
vrut sã discut de HCL nr. 31/2016,
care este nulã. Pentru care o sã
fie atacatã în contencios, o sã
merg la Prefecturã ºi o sã atac HCL
care este nulã.
La proiectul de hotãrâre aþi
enumerat câteva articole ºi nu aþi
exemplificat. Sã se modifice Legea
nr. 339/2015 – legea bugetului de
stat 2016, cu Legea nr. 6/2016, cea
care prevede bugetul pentru anul
2017, care a fost votatã de toþi 11
consilieri. Dl. Telebuº nu avea voie
sã voteze”.
Dl. Trifu Claudiu – „Ansamblul
„Doruleþ” în denumire apare al ªcolii
Gimnaziale, cu sediul în Turnu
Roºu. Sã se clarifice situaþia
sediului ºi sã aparã pe Racoviþa,
cã mi se pare o afacere”.
Domnii Telebuº Marius ºi Bucur
Ioan au ajuns la ºedinþã.
Dl. Popa Sorin – „Sã nu creem
un precedent pentru nici o situaþie.
Era suficient invocatã prevederile
OG 26/2000 cu privire la asociaþii
ºi fundaþii art.46. Proiectul este nul
datoritã faptului cã nu se respectã
termenele. Dacã HCL a fost
adoptatã era nulã de drept. Legea
350 face legãturã cu alocarea de
fonduri nerambursabile. Cererea a
fost aprobatã dar e vorba de
procedurã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „D-na.
secretarã ne-a explicat motivele.
Legea 350 se poate vedea
procedura legalã”.
Dl. Belciu Alin – „Am aprobat
cererea, sã se urgenteze
schimbarea sediului, sã nu mai
aparã Turnu Roºu ºi de ce apare
ªcoala Gimnazialã”.
Dl. Telebuº Marius – „Sediul
social nu are legãturã cu punctul
de lucru”.
Dl. Belciu – „D-le. Stoia aþi fost
sunat de dl. Istrate – primarul
comunei Turnu Roºu, pentru
participarea la Rusca, ºi aþi spus
cã nu existã ansamblu?”
Dl. Stoia – „Am spus cã nu ºtiu
dacã mai existã pentru cã nu am
fost anunþat dacã mai este
ansamblu”.
Dl. Belciu – „Aþi întrebat dacã
este bazã pentru ansamblu ºi
acum spuneþi cã nu ºtiþi. ªtiaþi ce
scrie în contractul de apã, cã la
sfârºitul contractului sã repare
drumul? Nu trebuia sã bagi grederul
sã le faci lucrãrile în locul lor”.
Dl. Stoia – „Nu am fãcut drumul
pentru ei, am fãcut drumurile sã fie
bine fãcute în comunã”.
Dl. Drãgoi Cornel – „Nu putem
aproba plata instructorului pentru
cã nu este bazã legalã”.
Dl. Popa Sorin – „Dacã se
discutã pe Legea 350, acestea se
referã la asociaþii ºi fundaþii.
Trebuie sã fie fãcute corect”.
Dl. Telebuº Marius întreabã când
se poate relua discuþiile pentru
aprobarea proiectului.
D-na. secretarã – „ºedinþa se
poate face sãptãmâna viitoare,
vinerea, sau în altã zi, pentru cã
sunt plecatã câteva zile” .
Dl. Drãgoi Cornel dã cuvântul
domnul Vasiu Gheorghe de la
BOOMERANGD.C.
Dl. Vasiu Gheorghe explicã
situaþia referitoare la spaþiul
închiriat ºi datoria restanþã la plata
chiriei din anul 2016 (martie). „Sã
gãsim o variantã de eºalonare a
chiriei. Am solicitat ºi o suspendare
a chiriei, eºalonarea sumelor ºi
reluarea contractului”.
Dl. Belciu Alin – „Am fost de
acord cu suspendarea, dar sã
vedem modul de eºalonare”.
Dl. Popa Sorin – „Dumneavoastrã
aveþi un contract, trebuie sã vedem
clauzele contractului, compartimentul
impozite ºi taxe trebuie sã decidã
modul de eºalonare”.
Dl. Telebuº Marius - „Preþul este
foarte mare, nu este probabil o
renegociere a contractului. Având
în vedere starea de fapt, putem
renegocia contractul dacã este
legal!? Nu este corect ca pentru
aceeaºi categorie de teren sã se
plãteascã de un chiriaº 2 euro /mp
ºi de altul 0,50 euro/mp”.
Dl. Vasiu Gheorghe – „Am putea
solicita un punct de vedere a unui
jurist, o expertizã cu privire la
aceastã situaþie”.
Dl. Popa Sorin – „Care a fost
motivaþia pentru care aþi plãtit chiria?”
Dl. Vasiu Gheorghe – „Am
motivaþie pentru a deschide un
magazin”.
Dl. Popa Sorin – „Dacã existã o
clauzã de negociere se poate
renegocia, dacã nu, trebuie refãcut
contractul”.

Dl. Vasiu Gheorghe – „O sã
solicit pãrerea unui jurist pe
marginea contractului pentru
reeºalonare ºi renegociere”.
Dl. Telebuº Marius - „Avem
juristul comunei, se poate cere un
punct de vedere oficial”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Din câte
am înþeles de la domnul primar, reeºalonarea este posibilã”.
Dl. Telebuº Marius - „Pânã la
întâlnirea de sãptãmâna viitoare,
sã veniþi cu un punct de vedere
oficial”.
Dl. Belciu Alin – „Ce se face la
Cãminul de la Sebeºu de Sus? Cât
dureazã?”
Dl. Stoia dã explicaþi cu privire la
lucrãrile în curs.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei,
drept pentru care semnãm alãturat.
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER DRÃGOIU
CORNEL MIRCEA
SECRETAR
SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 15 mai 2017
Încheiat astãzi, 15 mai 2017, în
cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin
Dispoziþia primarului nr. 109/2017.
La ºedinþã participã dl. primar,
secretarul comunei ºi 9 consilieri
din cei 11 în funcþie. Lipsesc motivat
dl.Telebuº Marius ºi dl. Ivan Simion.
Dl. Drãgoiu Cornel, preºedinte
de ºedinþã, prezintã ordinea de zi.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 9 voturi pentru, în
unanimitate.
Se discutã procesul verbal al
ºedinþei ordinare din data de
25.04.2017 ºi cel al ºedinþei
extraordinare din 4.05.2017.
Dl. Belciu Alin Dan – “Sã se
modifice în procesul verbal, la
cererea d-nei. Giurescu, nu am zis
de dl. Stoia Ilie ci de dl. ºerban
Vasile”.
Dl. Popa Sorin – “S-a trecut 8
consilieri prezenþi. Viceprimarul sã
fie trecut la numãrul consilierilor”.
D-na. Bucur Simiona – “Biroul
de achiziþii a fãcut raportul lunar
pe care l-am solicitat?”
D-na. secretar – “Nu l-a
întocmit”.
Dl. primar – “O sã fie notificat sã
prezinte lunar raportul de
activitate”.
Dl. Trifu Claudiu – “Se aud
zvonuri prin sat cã, din cauza celor
7 consilieri, sunt întârzieri cu
proiectele ºi lucrãrile în comunã.
Sã se înceapã lucrãrile, sã nu se
reproºeze cã din cauza noastrã
nu se fac lucrãri”.
D-na. Bucur Simona – “Am
aprobat bani, de ce nu se încep
mai multe lucrãri deodatã? Sunt
bani, e vreme frumoasã... Nu
suntem noi vinovaþi cã nu se încep
lucrãrile”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sã ne
spuneþi cine v-a zis, sã discutãm
lucrurile pe faþã”.
Dl. Trifu Claudiu – “Eu nu pun
piedicã, vrem sã se dea drumul la
lucrãri”.
D-na. Bucur Simona – “Ce s-a
întâmplat cu site-ul? La ce nivel
suntem?”
Dl. Stoia Ioan – “Lucrãm la
transferul de programe, am luat
legãtura cu cei care se ocupã de
site ºi de programe, sper sã
reuºim”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Când s-a
discutat achiziþionarea camerelor,
am fost de acord, pentru
transparenþã”.
D-na. Bucur Simona – “S-a fãcut
o achiziþie ºi nu e tras nimeni la
rãspundere”.
Dl. Belciu Alin – “La materialele
de ºedinþã sã fie ataºat un CD cu
filmarea de la ºedinþe”.
Dl. Popa Sorin – “Primãria este o
instituþie, aºa cum am fãcut un
contract de achiziþionare, sã facem
un contract de prestãri servicii sã
rezolve problemele tehnice. În
procesul verbal din data de 4 mai
2017 sã se modifice ºi paragraful
cu avizele comisiei de specialitate,
dl. Belciu nu a prezentat avizul la
ºedinþã, fiind ºedinþã extraordinarã
nu este nevoie de avize. Când se
menþioneazã o lege, sã se treacã
ºi anul. Din procesul verbal nu
reiese elementul esenþial de ce nu
s-a þinut ºedinþa. Nu s-a þinut
datoritã termenului în care s-au trimis
actele”.
Dl. Belciu Alin – “Sã se
menþioneze în procesul verbal
explicaþiile d-lui. viceprimar cu
privire la lucrãrile de la Cãminul
Cultural de la Sebeº”.
Explicaþii: Se înlocuieºte
acoperiºul, scocurile, se vor

monta lambriuri în interior. Pe viitor
se va introduce ºi gazul metan
pentru bucãtãrie.
Se supun la vot procesele
verbale ale ºedinþelor anterioare.
Se voteazã astfel: 8 voturi pentru,
1 abþinere (dl. Marcu Ilie - nu a fost
la ºedinþã).
D-na. Bucur Simona propune sã
se înceapã cu dl. Vasiu Gheorghe
de la SC BOOMERANG DC.
Dl. Vasiu Gheorghe – “Am fost
la dl. Av. Aldea Adrian ºi am
discutat cu dânsul despre situaþia
mea. Eºalonarea debitelor este
perfect legalã, nu are nici o restricþie. Suspendarea contractului
nu are bazã legalã. Actul adiþional
trebuie sã aibã corespondent în
Legea Administraþiei Publice
Locale. Ar fi câteva soluþii.
Termenul este nelimitat, Consiliul
Local ar putea interveni asupra
chiriei dupã 5 ani, în funcþie de
rata inflaþiei. Se poate eºalona ºi
plãti, eºalonãm ºi renunþãm la
contract, sau plãtim în continuare
dar sã reducem suprafaþa, se
reziliazã contractul ºi se scoate la
licitaþie pe alte preþuri”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Referitor
la restanþe, este permis?”
Dl. Vasiu Gheorghe – “Da, este
posibil”.
Dl. Popa Sorin – “Existã mai multe
prevederi legale pentru
eºalonarea plãþilor. Dorim un punct
de vedere oficial al unui jurist”.
D-na. secretar – “Am sã
vorbesc cu dl. jurist referitor la
situaþia d-lui Vasiu Gheorghe, sã
gãsim o modalitate legalã pentru
rezolvarea situaþiei, sã nu intrãm
sub incidenþa susceptibilitãþii
acordãrii unui ajutor de stat, fiind
vorba de aducerea unui avantaj
economic unei firme”.
Proiect de hotãrâre privind
alocarea sprijin financiar pentru
Ansamblul “Doruleþ”
Dl. Popa Sorin – “Am fãcut o
adresa d-nei. Bucur Simona,
membrã în Consiliul de Administraþie al ºcolii, prin care am solicitat
un punct de vedere privind
implicarea ºcolii Gimnaziale în
Ansamblul “Doruleþ””.
D-na. Bucur Simona – “Am trimis
solicitarea d-nei. director, nu am
primit încã rãspuns în scris ci doar
mi-a comunicat verbal cã nu existã
legãturã între ºcoalã ºi Ansamblu”.
Dl. Popa Sorin – “Pe ºtamplia
ansamblului apare numele ºcolii. Se
pot face lucruri normale ºi legale”.
D-na. Bucur Simona – “Sã se
menþioneze în procesul verbal cã
Ansamblul “Doruleþ” a început
procedura pentru schimbarea
sediului social. Aþi primit o adresa
de la GAL, pentru plata cotizaþiei?”
Dl. primar – “Da, am primit. O sã
alocãm banii pentru cotizaþie”.
Dl. Drãgoiu Cornel Mircea –
“Sunt de acord cu alocarea
acestor bani, dar sã se clarifice
situaþia sediului ºi a ºtampilei”.
Dl. Popa Sorin – “O sã mã abþin
de la aprobarea proiectului pentru
cã, în decursul timpului, am avut
mai multe neclaritãþi cu privire la
aceste alocãri”.
Dl. primar – “Sã se prezinte în
ºedinþa urmãtoare preºedinta
Ansamblului “Doruleþ” pentru
clarificarea situaþiei. Se va face
adresã scrisã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 7 voturi pentru, 2 abþineri – dl. Trifu Claudiu ºi
dl. Popa Sorin (clarificarea actelor).
Proiect de hotãrâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a
comunei Racoviþa
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate. Proiectul a fost avizat
favorabil.
Dl. primar explicã oportunitatea
ºi necesitatea aprobãrii Stragiei de
Dezvoltare.
D-na. Bucur Simona – “În
legãturã cu proiectele depuse pe
fonduri europene, sã vinã consultantul sã ne dea niºte explicaþii,
ce se întâmplã cu ele?”
Dl. primar – “Proiectul pentru
captare nu a fost depunctat, a fost
depus din nou”.
Dl. Drãgoiu Cornel citeºte un
paragraf din strategie referitor la
activitatea compartimentului de
asistenþã socialã. “Ce se întâmplã
cu situaþia celor de la deal, sunt
copile care rãmân însãrcinate,
avem niºte copii cu probleme,
trebuie luate mãsuri”.
D-na. Bucur Simona – “Sunt
persoane fãrã identitate, nu au
certificat de naºtere ºi acte de
identitate”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “D-na Ana
Prodan a zis cã a fost ajutatã de
primãrie dar i se vorbeºte urât. Cine
se ocupã de aceste cazuri îºi face
datoria?”
Dl. primar – “Avem mediatori
sanitari ºi asistenþi sanitari care se
ocupã de cazurile acestea”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.

Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru, în unanimitate.
Cererea d-nei. Lungu Maria, de
la Consumcoop.
Dl. primar – “Cosumcoop-ul
doreºte un schimb de terenuri. Se
va scoate un extras CF, pentru a
vedea situaþia juridicã a terenului”.
Dl. Trifu Claudiu – “Sã se facã o
ºedinþã publicã cu cetãþenii din
Sebeºu de Sus”.
D-na. Bucur Simona – “Sã
vedem extrasul CF ºi sã vedem
situaþia exactã.
Cererea Ansamblului “Valea
Moaºei”
D-na. Bucur Simona – “D-na Gîrtonea Geanina este preºedinta
ansamblului. Am înþeles cã ºi d-na
Neamþu se ocupã de ansamblu”.
Dl. Belciu Alin numeºte pe toþi
membrii ansamblului, descrie cum
s-a înfiinþat ansamblul. Se doreºte
încheierea unui protocol cu
primãria, de colaborare, pentru
alocarea unor sume de bani ca
sprijin pentru ansamblu.
Dl. primar – “Sã vedem baza
legalã pentru încheierea unui
protocol, sã se stabileascã de la
începutul anului sumele care vor fi
alocate prin buget”.
Dl. Popa Sorin – “Avem mai multe
legi ºi ordonanþe care reglementeazã situaþiile de alocare a
banilor, proiecte depuse în acest
sens, contracte de colaborare”.
Se supune la vot discutarea
cererii Ansamblului “Valea Moaºei”,
în vederea încheierii unui protocol
de colaborare.
Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru, în unanimitate.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Ce s-a
rezolvat cu apa de la ºcoalã?”
Dl. primar – “O sã verificãm
terenul, o sã gãsim problema ºi o
sã rezolvãm”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sã fie
anunþaþi cei de la Apele Române
sã vinã pentru curãþarea albiei”.
Dl. Trifu Claudiu – “În fiecare an
se fixa, înainte de 1 mai, taxa
pentru bariera de la Sebeºu de
Sus. Anul acesta ce s-a întâmplat?”
Dl. primar – “S-a mers pe acelaºi
contract, cu d-na. Ardelean”.
Dl. Belciu Alin – “Sã se punã
camere, sã se verifice dacã se
taie chitanþe”.
Dl. Nicula Iustin – “D-naArdelean
a adus mai mulþi bani decât toþi
ceilaþi care s-au ocupat înainte de
barierã”.
D-na. Bucur Simona – “Bucãtãria
de la Cãminul din Racoviþa trebuie
zugrãvitã, aratã groaznic”.
Dl. Popa Sorin – “Am înþeles cã
ne-am lovit de un refuz al d-lui.
Hulpuº Marius – achiziþii publice,
de a ne prezenta un raport lunar
privind activitatea compartimentului. Art. 51 din Legea nr. 215/2001
prevede solicitarea informaþiilor de
cãtre Consiliul Local ºi cu termen
de rãspuns de 10 zile. Ar trebui
sancþionat. Dl. primar ar trebui sã
luaþi mãsurile necesare pentru
refuzul neprezentãrii actelor”.
Dl. primar – “Raportul îl prezintã
lunar, ordonatorului de credite. O
sã fie notificat sã îl prezinte ºi
Consiliului Local”.
Dl. Belciu Alin – “La drumul dintre
Racoviþa ºi Sebeº, pe scurtãturã,
s-a pus pãmânt peste asfalt, sunt
denivelãri, sã se verifice ºi sã fie
refãcut drumul”.
Dl. Stoia Ioan – “Am sã verific,
iar dacã este în neregulã cum s-a
fãcut se va reface”.
Dl. Stoia Ioan – “Am participat la
o ºedinþã la Consiliul Judeþean
privind înfiinþarea unei Asociaþii de
Dezvoltare Intercomunitare pentru
gestionarea câinilor fãrã stãpân.
Trebuie sã înaintãm un acord de
principiu, dacã dorim aderarea. O
sã vorbesc ºi la Avrig, sã vedem
ei în ce direcþie vor merge. Unul
dintre beneficii este cã se va plãti
o taxã anualã, care este mai micã
decât plata pe o acþiune simplã la
care achitãm o sumã enormã”.
Dl. primar – “Trebuie sã facem
presiuni la medicul veterinar, sã
punã cipuri la câini, pentru
identificarea stãpânilor”.
D-na. Bucur Simona – “Sã fie
înºtiinþaþi proprietarii de câini, sã îi þinã
în curte. Dacã nu, vor plãti costurile”.
Dl. Stoia Ioan – “A expirat
contractul de lucrãri pentru
branºamente. Nu le mai putem face
nici o platã. Avem prevãzutã o
garanþie de bunã execuþie, care
nu se va da înapoi. Am fãcut
referatul pentru strada Criºãnuþ ºi
pãrãul de pe strada Protopop. Am
fãcut cererea pe SEAP ºi avem
oferte pentru aceste lucrãri”.
Nemaifiind nimic de discutat,
încheiem lucrãrile ºedinþei din data
de 15 mai 2017, drept pentru care
semnãm alãturat.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER DRÃGOIU
CORNEL MIRCEA
SECRETAR
SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru
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