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Cu ocazia zilelor de 1 ºi 8 MARTIE, le dorim
tuturor doamnelor ºi domniºoarelor sã
aibã parte de o primãvarã plinã de iubire
ºi armonie, sã fie înconjurate de cãldurã,
tandreþe, armonie, dragoste, înþelepciune,
bunãstare ºi sãnãtate. Fie ca pacea
ºi înþelegerea sã domine mereu în
familiile dumneavoastrã.

Depunerea
cererii unice Ghid
subvenþii 2017 APIA

LA MULÞI ANI!

DISPOZIÞIA nr. 60 privind convocarea ºedinþei
ordinare din data de 28 februarie 2017
Olariu Simion, primarul comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68
alin. 1 ºi a art. 115 alin. l lit. a, din
Legea nr. 2l5/200l privind administraþia publicã localã, republicatã,
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa,
în data de 28 februarie 2017, ora
18, la sediul Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1) Proiect de hotãrâre privind
închirierea prin licitaþie publicã a

terenului în suprafaþã de 30 mp,
aparþinând domeniului public al
comunei Racoviþa, situate în faþa
imobilului din localitatea Racoviþa,
nr. 258, jud. Sibiu;
2) Proiect de hotãrâre privind
desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local Racoviþa ca membru în Comisia pentru Evaluarea ºi
Asigurarea Calitãþii pentru anul ºcolar 2016 – 2017, a ªcolii Gimnaziale Racoviþa;
3) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea strategiei anuale de
achiziþii publice a comunei Racoviþa
pe anul 2017;

A început colectarea impozitelor
ºi taxelor locale pentru 2017
Persoanele fizice ºi
juridice care au calitatea
de contribuabili la bugetul
local al comunei Racoviþa
se pot prezenta la
casieria Primãriei
Racoviþa, pentru a-ºi
achita impozitele ºi taxele
locale pentru anul 2017.
În conformitate cu
prevederile legale, plãtitorii de
impozite ºi taxe locale pot
beneficia de bonificaþie pentru
achitarea cu anticipaþie a
obligaþiilor financiare. La
Racoviþa, pentru plata integralã
a impozitelor locale pânã la
data de 31 martie 2017,
contribuabilii vor primi o

bonificaþie de 10 % din suma
datoratã. De asemenea, cei
interesaþi îºi pot achita fãrã
majorãri impozitele ºi taxele
locale dacã se încadreazã în
cele douã termene de platã
stabilite de legislaþia în
vigoare: 31 martie 2017 ºi 30
septembrie 2017. Dacã, pânã
la data de 31 martie, obligaþiile
fiscale cãtre bugetul local nu
vor fi achitate (total sau parþial
– prima tranºã), vor fi
percepute majorãri calculate la
fiecare zi de întârziere.
Programul de lucru cu
publicul al ghiºeului unde se
încaseazã impozitele ºi taxele
locale în cadrul Primãriei
comunei Racoviþa este în
fiecare zi, de luni pânã vineri,
între orele 8 ºi 13.

Comuna are un nou secretar
În data de 14 februarie, la Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici
din Bucureºti s-a desfãºurat concursul de promovare pentru ocuparea
funcþiei de funcþionar public cu atribuþii de conducere pentru secretarul
comunei Racoviþa.
Concursul a fost câºtigat fãrã probleme de d-na. Maria Sîrbu, ce va
ocupa, pe perioadã nedeterminatã, funcþia de secretar al comunei.
Maria Sîrbu a mai fost secretar al comunei Racoviþa în perioada
15.07.2014 – 15.07.2015, dupã care a lucrat ca inspector resurse umane
în cadrul Primãriei Racoviþa. De asemenea, Maria Sîrbu a fost secretar
delegat al comunei ºi în perioada noiembrie 2016 – februarie 2017, în
urma demisiei din aceastã funcþie a domnului Marius Hulpuº.

4) Proiect de hotãrâre privind încheierea unor protocoale de colaborare cu Direcþia Regim Permise
de Conducere ºi Înmatriculare a
Vehiculelor, Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã ºi Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului;
5) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea încheierii unui Contract
de Colaborare între Consiliul
Judeþean Alba, ADI Saluris Alba ºi
ADI ECO Sibiu ºi mandatarea
directorului executiv al ADI ECO
Sibiu sã semneze contractual;
6) Proiect de hotãrâre privind
acordarea unui mandat special re-

prezentantului Unitãþii Administrativ
Teritoriale în cadrul Adunãrii Generale a Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitare “Asociaþia de Apã”
Sibiu, în vederea exercitãrii votului
favorabil privind aprobarea tarifelor
pentru prestarea unor servicii conexe care fac parte integrantã din
Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apã ºi
canalizare nr. 9/2009.
Emisã în Racoviþa, la
22 februarie 2017.
primar, OLARIU SIMION
secretar, SÎRBU MARIA

Autoritãþile pregãtesc campania
de depunere a cererii unice pentru
anul 2017, document în baza
cãruia fermierii pot obþine
subvenþiile agricole pentru
sectorul vegetal ºi zootehnie.
Vã aºteptãm în data de 27
februarie 2017, ora 10, la Cãminul
Cultural Racoviþa, pentru a purta
o discuþie cu reprezentanþii APIA.
Lista documentelor pe care
fermierii trebuie sã le prezinte la
APIA, la depunerea cererii unice
din acest an, este similarã cu cea
de anul trecut, incluzând o serie
de acte obligatorii pentru identificarea beneficiarului, a exploataþiei agricole, a suprafeþelor lucrate ºi a animalelor din fermã.

ANUNÞ
IMPORTANT
În scopul încadrãrii în prevederile legale, pentru actualizarea
bazei de date existente în cadrul
instituþiei, persoanele beneficiare
de scutire pentru plata anumitor
tipuri de impozite ºi taxe locale
sunt rugate sã depunã la Biroul
Impozite ºi Taxe din cadrul Primãriei comunei Racoviþa urmãtoarele documente:
Certificat de încadrare în grad
de handicap (original ºi copie);
Buletin sau Carte de Identitate
(original ºi copie).
Vã mulþumim pentru
înþelegere!
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cu privire la convocarea ºedinþelor de îndatã , ºedinþa nu
s-a fãcut de îndatã pentru a se
evita avizul comisie. La ºedinþa
extraordinarã din data de 11
noiembrie, d-na consilier Bucur Simona a fãcut propunerea ca, pentru dezbaterea
Încheiat astãzi, 18 noiemSe supune la vot ordinea de al comisie de specialitate, face avizul comisie de specialitate, acestui proiect de hotãrâre,
brie 2016, în cadrul ºedinþei zi. Se aprobã în unanimitate – urmãtoarele precizãri:
s-a fãcut ºedinþa de îndatã.
dupã modificarea documende îndatã a Consiliului Local 9 voturi pentru.
- Pentru proiectele de
- Sã se modifice articolele taþiei, sã se organizeze o ºeRacoviþa, convocatã prin
1. Proiect de hotãrâre privind hotãrâre prezentate spre apro- prevãzute în Raportul de dinþã de îndatã, la ora 8 dimiDispoziþia primarului nr. 203 transformarea unei funcþii pu- bare în ºedinþele de îndatã, nu specialitate, cele menþionate neaþa, ºi toþi consilierii au fost
din 17 noiembrie 2016. ªe- blice vacante de execuþie din este necesar avizul comisiei nu fac obiectul proiectului de de acord.
dinþa începe cu 9 consilieri din cadrul aparatului de specia- de specialitate;
hotãrâre.
- Am sã modific articolele din
cei 11 în funcþie. Lipsesc moti- litate al primarului comunei
- Conform prevederilor
- De ce nu a fost pusã în Raportul de specialitate.
vate consilierii Nicula Iustin ºi Racoviþa.
legale în vigoare, ºedinþele de documentaþia proiectului HCL
- Nu s-a depus la proiect
Trifu Claudiu Valer. La ºedinþã
Preºedintele de ºedinþã îndatã se convoacã în cazuri nr. 60/2016 privind Planul de HCL nr. 60/2016 deoarece
participã dl. primar, dl. vice- solicitã avizul Comisiei de de forþã majorã. Nu spun cã ocupare a funcþiilor pe anul aceea hotãrâre prevede
primar ºi secretarul comunei, specialitate pentru muncã ºi acest proiect nu este urgent, 2017?
Planul de ocupare a funcþiilor
d-na Sîrbu Maria.
protecþiei socialã, juridicã ºi dar nu cred cã este cazul
D-na secretar, ca rãspuns la publice, nu are legãturã cu
D-na consilier Bucur Si- de disciplinã - validare.
menþionat. Sper sã nu fie cazul precizãrile d-lui consilier Popa transformarea unei funcþii. Smona, preºedinte de ºedinþã,
Dl. consilier Popa Ioan ca, pentru acest proiect de Sorin:
a ataºat HCL nr. 36/2016
prezintã ordinea de zi.
Sorin , în calitate de preºedinte hotãrâre, pentru a nu se cere
“- Cunosc prevederile legale deoarece este ultima hotãrâre

Procesul Verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 18 noiembrie 2016

disciplinã - validare.
Dl. Consilier Popa Ioan
Sorin, în calitate de preºedinte
al comisiei de specialitate,
prezintã procesul verbal al
ºedinþei de avizare a proiectului de hotarâre:
Proiectul este avizat favorabil dar cu modificarea urmãtoarelor deficienþe:
- Proiectul de hotãrâre sã fie
semnat de iniþiator – nu pot
trece peste asta în calitate de
preºedinte al comisiei;
- Proiectul sã fie însoþit de
raport de specialitate, nu de
notã de fundamentare;
- Sã fie ataºatã HCL nr. 60/
2015 cu ultimul Stat de funcþii
aprobat.
Dl. Popa Sorin pune la dispoziþia celorlalþi consilieri procesul verbal al ºedinþei comisiei, cu propunerea sã se refacã documentele care însoþesc
proiectul de hotãrâre ºi discutarea proiectului sã se facã
într-o ºedinþã viitoare.
D-na secretar explicã de ce
au apãrut aceste deficienþe în
documentaþia care însoþeºte
proiectul de hotãrâre.
Dl. Ivan – “Punctul 11 de la
anexa la proiectul de hotãrâre
sã fie modificat în punctul 12”.
Dl. Ivan – “Având în vedere
materialele de ºedinþã puse
la dispoziþie, în actele care

Procesul Verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 11 noiembrie 2016
definesc organigrama primãriei sunt prevãzute 3 posturi pe
implementare proiecte (adresa nr. 3420/04.03.2016 ºi
adresa nr. 3882/11.03.2014).
Chiar ºi la proiectele de
implementare se câºtigã
bani, dar oamenii muncesc”.
Dl. Popa Sorin – “Mai am o
întrebare: nu era nevoie la
proiectul de hotãrâre sã fie
ataºatã ºi adresa cãtre ANFP?”
D-na secretar – “Dupã
aprobarea proiectului, se va
trimite hotãrârea de consiliu la
ANFP, pentru modificarea
structurii organigramei”.
Dl. Popa Sorin – “Aº dori sã
se menþioneze urmãtoarele în
procesul verbal: având în
vedere demisia d-lui Hulpuº
Marius din funcþia de secretar,
sã fie menþionat în procesul
verbal scoaterea în concurs a
postului de secretar, sã se
asigure transparenþã, sã nu fie
probleme peste cãteva luni, cã
nu a fost specificat ºi sã nu se
ºtie cum se ocupã postul,
precum ºi forma de delegare
a d-nei Sîrbu”.

D-na secretar - exercitez
funcþia de secretar al comunei
în baza avizului primit de la
ANFP. Conform art. 123 din HG
611/2008 precum ºi prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcþionarilor publici, am dreptul de a promova
în funcþia publicã de conducere
vacantã datoritã faptului cã
îndeplinesc condiþiile impuse
de lege pentru a promova.
Dupã demisia d-lui Hulpuº
Marius, am depus cererea de
promovare în funcþie”.
Dl. Popa Sorin – “Este
dreptul d-voastrã”.
D-na Bucur Simona – preºedinte de ºedintã – “Am lãsat un
stick d-lui Hulpuº Marius pentru
înregistrarea ºedinþei de
Consiliu din data de
31.10.2016 ºi nu l-am primit
deºi au trecut douã sãptãmâni”.
Dl. viceprimar Stoia Ioan –
“Am vorbit cu dl. Hulpuº, nu
este încã gata stick-ul, dar o
sã îl facã”
Dl. Marcu Vasile – “Se aude
sunetul la transmiterea
ºedinþelor on-line?”

Procesul Verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 29 noiembrie 2016
Încheiat astãzi, 29 noiembrie
2016, în cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 211 din 23 noiembrie 2016. ªedinþa începe
cu 10 consilieri din cei11 în
funcþie. Lipseºte motivat consilierul Nicula Iustin. La ºedinþã
participã dl. primar, dl. viceprimar ºi secretarul comunei,
d-na. Sîrbu Maria.
D-na. preºedinte de ºedinþã
prezintã ordinea de zi a ºedinþei
ordinare, a cererilor de la Diverse, raportul dl. Ivan Simion cu
privire la întâlnirea proprietarilor de pãduri, solicitã suplimentarea ordinei de zi cu
Proiectul de hotãrâre privind
construcþie grãdiniþã cu 5 grupe
– com. Racoviþa , jud. Sibiu,
iniþiat de dl. Ivan Simion ºi dna. Bucur Simona.
Se supune la vot ordinea de
zi ºi suplimentarea ordinei de
zi. Se voteazã astfel:
- 10 voturi pentru – în unanimitate.
D-na. Bucur – avem de
aprobat 4 procese verbale, din
septembrie, octombrie ºi douã
din luna noiembrie.
1. Proces verbal din data de
30 septembrie 2016
D-na. Bucur – “Aþi citit procesul verbal, s-a adus vreo
modificare la el, aºa cum am
solicitat? Au fost unele obiecþii,
ale dl. Drãgoiu Cornel, dl. Ivan
Simion ºi ale dl. PopaSorin. În
ºedinþa urmãtoare s-a cerut
modificarea lui, dar nu s-a
modificat nimic din ce am cerut
noi. Se poate verifica înregistrarea audio a ºedinþei pentru a
se constata ceea ce am cerut”.
Dl. PopaSorin – “De ce am

primit procesele verbale
asearã”?
D-na. secretar –“L-am trimis
doar luni pentru cã nu am ºtiu
cã nu a fost aprobat. L-am cerut
ºi vi l-am trimis spre verificare
ºi aprobare”.
Dl. Drãgoi Cornel – “Nu a
apãrut în procesul verbal faptul
cã am întrebat dacã sunt compartimente care nu folosesc
programele de calculator”.
Dl. Ivan Simion – “Eu am
cerut informaþii referitoare la
PUG”.
D-na. Bucur – “Am fãcut
propunerea de a se angaja un
mecanic la Primãrie”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sã îl
invitãm pe dl. architect Rusu sã
ne prezinte stadiul lucrãrii PUG,
probabil se vor cuprinde în
bugetul pe anul viitor din nou
sume pentru acest Plan”.
Dl. primar – “O sã dispun
completarea procesului verbal
al ºedinþei. O sã îl invitãm pe
dl. Rusu sã participe la urmãtoarea ºedinþã pentru a oferii
explicaþiile necesare. O sã continuãm ºi anul viitor cu realizarea PUG, mai trebuie alocate
sume deoarece au apãrut mai
multe modificãri ºi detalii care
trebuiesc puse la punct (ex.
plan parcelar pentru fiecare
tarla)”.
Dl. PopaSorin – “Sã încercãm sã facem lucrurile legal.
Am pus o întrebare la ultima
ºedinþã a d-lui. Hulpuº Marius… Ce s-a întâmplat cu votul
Comisiei de Concurs. La o
cerere a ºcolii Gimnaziale,
adresatã Consiliului Local,
rãspunsul trebuie dat prin
secretar sau de cãtre secretar.
Nu s-a trimis rãspunsul la

solicitare”.
Dl. primar – “Rãspunsul s-a
dat, adresa s-a trimis dupã
trimiterea adresei privind
componenþa comisiei. O sã
verific acest lucru”.
D-na. Bucur Simona întreabã dacã mai este ceva de
adãugat?
Se supune la vot . Se voteazã
astfel:
- 6 voturi împotrivã;
- 4 abþineri.
2. Procesul verbal din data
de 31octombrie 2016
D-na. Bucur Simona – “Sã
se modifice data procesului
verbal”.
Dl. Ivan – “Având în vedere
numeroasele divergenþe între
ce se discutã la ºedinþe ºi ce
se scrie în procesele verbale,
am de adãugat un lucru. Am
înþeles cã trebuie sã vorbim pe
rând pentru a se putea scrie
stenograma. Dl. Hulpuº a
completat minuta ºedinþei cu
discursul sãu de la sfârºitul
ºedinþei. Am redactat un
rãspuns/o replicã la discursul
d-lui. Hulpuº, pe care o sã vi-l
citesc ºi doresc sã fie ataºat la
procesul verbal al ºedinþei”.
Dl. Ivan Simion citeºte opinia
sa celor prezenþi, apoi o înmâneazã d-nei. secretar pentru
ataºarea la stenogramã.
Se supune la vot acest
proces verbal. Se voteazã astfel:
- 10 voturi - pentru
3. Procesul verbal din data
de 11noiembrie 2016
D-na. Bucur întreabã dacã
are cineva ceva de adãugat?
Se supune la vot. Se voteazã
astfel:
- 10 voturi – pentru
4. Proces verbal din data de

18 noiembrie 2016
Dl. Popa – “Am urgentat
aprobarea proiectului de
hotãrâre privind modificarea
funcþiei. Ce s-a întâmplat? S-a
început procedura? M-am uitat
pe site-ul Primãriei Racoviþa ºi
nu l-am vãzut”.
D-na. secretar – “S-a început
procedura. Actele spre
publicarea anunþului la
Monitorul Oficial au fost trimise,
anunþul a apãrut în data de
28.11.2016, în ziarul Tribuna a
apãrut în data de 25.11.2016,
apare ºi în ziarul local. În data
de 28.11.2016 s-a postat ºi pe
site-ul instituþiei”.
Dl. Ivan Simion – “Ne puteþi
spune dacã s-a înscris cineva
ºi care sunt”?
D-na. secretar – “S-au înscris douã persoane: Murãrescu
Sorin ºi Vasiu Mihaela”.
D-na. Bucur – “Cine face parte din comisie, nu trebuie ºi
reprezentant din Consiliul
Local”?
D-na. secretar – “Din comisie fac parte funcþionari din
instituþie. Nu pot face parte din
comisie consilierii locali”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel:
- 10 voturi – pentru.
D-na. Bucur – “Continuãm cu
ordinea de zi. Proiectele de
hotãrâre nu trebuiau avizate de
cãtre comisiile de specialitate?
S-a propus menþionarea pe
invitaþia ºedinþei comisiile la
fiecare proiect”.
Dl. Popa Sorin – “Proiectele
nu au fost avizate deoparece
nu era menþionat pe invitaþie în
dreptul proiectelor, comisia
cãruia îi aparþine”.
Dl. primar – “Dacã nu avem

Dl. primar – “Încã nu, se va
remedia acest lucru cât de
curând”.
Dl. Cornel Drãgoiu – “Vreau
sã întreb despre problema cu
Subþirelu, dacã ºi pentru
achiziþionarea unui tub trebuie
achiziþie pe SEAP”.
Dl. primar – “Da, trebuie
fãcutã achiziþia”.
Dl. Popa Sorin – “Ora
ºedinþelor de consiliul s-a
stabilit la ora 6, de ce s-a
modificat ora?”
D-na secretar – “Am întrebat
ºi am fost informatã cã doar
ºedinþele ordinare se þin la ora
6, dar o sã verific Regulamentul Consiliului Local”.
Dl. Marcu Vasile – “Ce este
cu drumul de la Sebeºu de
Sus, când se va asfalta?”
Dl. viceprimar – “Am vorbit
cu cei care se ocupã ºi mi s-a
promis cã va începe de
sãptãmâna viitoare asfaltarea,
s-a fãcut adresã scrisã ºi se
va face drumul”.
D-na Bucur Simona – “Este
cea mai bunã soluþie ca
drumul Gãrii sã fie pavat, nu

era mai bine sã se facã
asfaltare?”
Dl. primar – “Consider cã
pavajul este o soluþie bunã, ºi
asfaltul este mult mai scump”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Se
poate face foarte bine cu pavaj,
dacã terenul este tasat, se
poate circula foarte bine pe el”.
Dl. Stoia Ioan – “Cu privire
la lemnele pentru populaþie, în
câteva zile se va începe partida
în Sebeºu de Sus”.
D-na Bucur Simona propune
ca ºedinþa pentru aprobarea
proiectului de hotãrâre de
astãzi sã se facã de îndatã, cu
acordul consilierilor, vineri sau
în orice altã zi, de dimineaþã.
Consilierii ºi-au exprimat
acordul pentru propunerea dnei Bucur Simona.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa de consiliu
extraordinarã din data de 11
noiembrie 2016, drept pentru
care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Bucur Simona
Secretar,
Sîrbu Maria

avizele comisiilor, atunci nu
avem ce sã dezbatem în
aceastã ºedinþã”.
Dl. primar pãrãseºte sala de
ºedinþã.
Dl. Ivan Simion – “Fãcând
excepþie de la situaþia datã, am
verificat proiectele. Conform
înþelegerii cu colegii, putem aviza aceste proiecte
de
hotãrâre”.
Dl. Popa Sorin – “Nu putem
dezbate proeictele fãrã susþinerea iniþiatorului proiectelor de
hotãrâre”.
D-na. secretar - “Nu ºtiam
cã aþi propus acest lucru. Am
verificat Regulamentul Consilului Local ºi acest lucru nu era
menþionat. Am vãzut doar ora
de întâlnire în ºedinþã a
comisiilor, ceea ce, din nou, am
o nelãmurire, de ce sunt acele
ore, doar cu o jumãtate de orã
înainte de ºedinþa ordinarã se
întâlnesc comisiile”.
Dl. Ivan Simion – “Aºa am
stabilit în Regulamentul Consiliului Local, ora ºedinþelor
comisiilor”.
D-na. secretar - “Câþiva
consilieri dintre d-voastrã aþi fost
ºi în mandatul trecut. Niciodatã
nu vi s-a menþionat acest lucru.
ºedinþele comisiilor de specialitate se þineau înainte cu 3 zile
de ºedinþa ordinarã, se discutau, se cereau explicaþii compartimentului din aparatul de
specialitate de care aparþinea
raportul. Este logic faptul cã,
dacã titlul unui proiect de
hotãrâre este, spre exemplu “
privind alocarea sumei de …”,
acest proiect aparþine comisiei
economico - financiarã. Îmi
asum rãspunderea pentru
faptul cã nu s-a menþionat pe
invitaþii, dar, consider cã, în
calitate de membrii ai comisiilor de specialitate, trebuia sã
cunoaºteþi acest lucru”.
Dl. Drãgoi – “Da, într-adevãr,
în mandatul trecut nu se
menþiona acest lucru”.

Se propune sã fie sunat dl.
primar sã revinã în sala de
ºedinþã. Dl. primar a fost sunat
ºi nu a fost de acord sã revinã
la ºedinþã.
Dl. Popa Sorin – “Avem de
dezbãtut un proiect de hotãrâre
al cãrui iniþiatori sunt la ºedinþã”.
Dl. Telebuº Marius – “Ordinea de zi s-a aprobat cu toate
proiectele de hotãrâre, cum sã
continuãm doar cu un proiect
S-au aprobat sau nu pe
ordinea de zi”?
D-na. Bucur Simona – “Da,
s-au aprobat”.
Dl. Popa Sorin – “Sã se
menþioneze art. 44 din Legea
nr. 215/2001 privind elaborarea
proiectelor de hotãrîre”.
Proiectele de hotãrîre nu se
vor mai discuta. Se vor discuta
în urmãtoarea ºedinþã a
Consiliului Local.
Dl. Ivan Simion – “Aº dori sã
adaug ºi proiectul de hotãrîre
iniþiat de mine ºi de d-na. Bucur
Simona, pe ordinea de zi a
ºedinþei urmãtoare, sã fie avizat
de d-na. secretar. Mai am o
ultimã precizare, sã vã prezint,
pe scurt, Raportul pe care vi
l-am dat la începutul ºedinþei”.
Dl . Ivan Simion prezintã
detalii referitoare la întâlnirea
la care a participat, poziþia
comunei Racoviþa. Mai multe
discuþii o sã fie ºi la ºedinþa
urmãtoare, în prezenþa d-lui.
primar, pentru a se stabili cum
se va proceda în viitor.
Dl. Telebuº Marius întreabã
când va fi urmãtoarea ºedinþã.
D-na. secretar – “În data de
05.12.2016 vom începe din nou
serviciul dupã zilele libere date
de lege ºi vom stabili data
urmãtoarei ºedinþe”.
Nemaifiind nimic de discutat,
se încheie ºedinþa ordinarã din
data de 29.11.2016, drept
pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Bucur Simona
Secretar, Sîrbu Maria

rosu galben albastru negru

Încheiat astãzi, 11 noiembrie
2016, în cadrul ºedinþei
extraordinare a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin
dispoziþia primarului nr. 194
din 8 noiembrie 2016. ºedinþa
începe cu 8 consilieri din cei11
în funcþie. Lipsesc motivat
consilierii Nicula Iustin,
Telebuº Marius Iulian ºi Trifu
Claudiu Valer. La ºedinþã
participã dl. primar , dl. viceprimar ºi secretarul comunei,
d-na. Sîrbu Maria – numitã
temporar în baza avizului de la
Agenþia Nationalã a Funcþionarilor Publici.
ªedinþa începe prin alegerea preºedintelui de ºedinþã
pentru urmãtoarele 3 luni (noiembrie 2016 - ianuarie 2017).
Urmeazã d-na consilier Bucur
Simona. Se supune la vot . Se
voteazã astfel: 8 voturi pentru
– unanimitate.
Se supune la vot ordinea de
zi. Se aprobã în unanimitate –
8 voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind
transformarea unei funcþii
publice vacante de execuþie
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Racoviþa.
Preºedintele de ºedinþã
solicitã avizul Comisiei de
specialitate pentru muncã ºi
protecþiei socialã, juridicã ºi de

emisã prin care s-a stabilit
actualul Stat de Funcþii al
Primãriei comunei Racoviþa”.
D-na Bucur Simona întreabã
dacã mai este ceva de
discutat, dacã mai are cineva
ceva de adãugat.
Se supune la vot proiectul
de hotãrâre. Se voteazã astfel:
- 8 voturi – pentru;
- 1 abþinere – dl. Popa Sorin.
Proiectul de hotãrâre a fost
aprobat.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa din
data de 18 noiembrie 2016,
drept pentru care semnãm
alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Bucur Simona
Secretar,
Sîrbu Maria
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Anexa la HCL. 43/2016
REGULAMENT LOCAL DE
ORGANIZARE ªI
DESFÃªURARE A
ACTIVITÃÞII DE
PUBLICITATE, RECLAMÃ ªI
AFIªAJ ÎN COMUNA
RACOVIÞA
Metodologia de avizare ºi
autorizare a publicitãþii pe
panourile pentru afiºe
publicitare ºi anunþuri de
micã publicitate
Pentru obþinerea avizului, în
vederea amplasãrii de colante/
afiºe publicitare pe panourile
pentru afiºe publicitare ºi
anunþuri de micã publicitate,
solicitantul va depune la secretariatul din cadrul primãriei
comunei Racovita, pentru
serviciul de specialitate:
- cerere completatã cu elementele de identificare ale
agentului economic, cu precizarea scopului solicitãrii
actului;
- copie a colantei/afiºului
publicitar;
- declaraþie pe proprie rãspundere în ceea ce priveºte
numãrul total de colante/afiºe,
suprafaþa publicitarã totalã ºi
perioada de expunere.

solicitantului, date privind
modul de realizare a reclamei,
în funcþie de forma de
publicitate solicitatã;
- conþinutul/mesajul reclamei ce urmeazã a fi transmis
sau copia tipãriturii;
- plan de situaþie al zonei
unde urmeazã a se efectua
reclama, cotat faþã de repere
fixe, dupã caz;
- Certificatul Unic de Înregistrare al agentului economic
care va efectua activitatea de
reclamã, în copie;
- actul de identitate al unui
reprezentant legal al agentului
economic, dupã caz;
- Certificat de neurmãrire
fiscalã, emis de Direcþia Fiscalã Sibiu;
- pentru eliberarea avizului,
solicitantul va face dovada
achitãrii taxei de publicitate.
CAPITOLUL V
Condiþii generale

ART. 19. a. Conþinutul materialelor publicitare ºi mesajelor publicitare transmise de
orice formã de firmã ºi
reclamã, oricare ar fi mijlocul
de comunicare ce face posibil
transferul informaþiei, se va
încadra în prevederile Legii
nr.148/26.06.2000 - privind
publicitatea ºi a Legii nr.457/
IV.7. Alte forme de publicitate 2004 - privind publicitatea ºi
sponsorizarea
pentru
ART.18. Se pot amplasa produsele din tutun.
temporar, pe perioada derub. Operatorii de publicitate
lãrii unor manifestãri culturale, ce deþin sisteme publicitare au
sociale, sportive sau comer- obligaþia de a menþine ameciale, în incinte expoziþionale najate în permanenþã suprasau în pieþe special amena- feþele de afiºaj ale sistemelor
jate, stadioane ºi alte aseme- publicitare amplasate la sol ºi
nea, sisteme publicitare gon- pe clãdiri pe raza comunei
flabile dacã reclama efectuatã Racovita.
prin acestea se referã strict la
În perioada în care nu existã
evenimentul în cauzã.
contract de publicitate, operaªantierele în lucru pot fi torii de publicitate vor amenaja
împrejmuite cu panouri care obligatoriu suprafeþele de
sã fie suport pentru reclamã. expunere cu materiale cu
În acest caz, dimensiunile conþinut informativ privind
reclamelor vor fi dictate de monumente istorice sau zone
dimensiunea împrejmuirilor. de interes turistic din comuna
Conþinutul reclamei va fi avi- Racovita, reclame ce se vor
zat, ori de câte ori va fi schim- realiza de cãtre operatorii de
bat, de cãtre serviciul de publicitate prin efort propriu,
specialitate. Sistemele publi- conþinutul informativ al
citare existente în incinta are- acestora urmând a fi pus la
nelor sportive de pe teritoriul dispoziþie de cãtre Primãria
comunei Racovita se supun comunei Racovita.
normelor prezentului ReguÎn cazul în care acest lucru
lament în ceea ce priveºte nu este posibil, sistemele
amplasarea.
publicitare se vor decora cu
Proprietarii sau, dupã caz, material alb.
administratorii acestor arene
Eºarfele publicitare amplavor rãspunde pentru activitatea sate pe stâlpii de folosinþã în
de reclamã, publicitate ºi afiºaj comun vor fi amenajate în
desfãºuratã în incinta lor.
perioada lipsei contractelor de
publicitate cu informaþii de utiliMetodologia de avizare ºi tate publicã ºi educaþionale,
autorizare a altor forme de prin efort propriu al operatorului
publicitate
de publicitate ce deþine acele
eºarfe, iar conþinutul informativ
Pentru obþinerea avizului, al acestora va fi pus la
solicitantul va depune urmã- dispoziþie de cãtre Primãria
toarele acte:
comunei Racovita.
- cerere, care va conþine
c. Se interzice aplicarea
elementele de identificare ale (inscripþionarea) firmelor, re-
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prieteni în aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne
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poate fi accesat la adresa www.facebook.com/
deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne
putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.
ATENÞIE!
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj
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clamelor ºi textelor publicitare
direct pe împrejmuiri, zidurile
imobilelor, stâlpilor de orice fel
sau trotuarelor prin diverse
metode grafice.
Se interzice reclama realizatã cu materiale autocolante
pe geamul vitrinelor, spaþiilor
cu alta destinaþie decât cea de
locuinþã.
d. Se interzice amplasarea
unui sistem publicitar fãrã obþinerea autorizaþiei de construire, act emis de cãtre Primãria
comunei Racovita ºi fãrã
acordul tuturor proprietarilor
imobilului în cauzã.
Certificatul de urbanism va
constitui avizul de principiu din
partea primãriei, necesar ºi
obligatoriu la încheierea
contractului cu proprietarii
imobilului pe care sa va
amplasa panoul publicitar.
e. Nu se elibereazã autorizaþie de construire pentru
amplasarea de firme ºi sisteme publicitare pe construcþii
neautorizate sau construcþii la
care au fost fãcute intervenþii
neautorizate, conform legii.
f. Pentru activitatea de
reclamã, publicitate ºi afiºaj
desfãºuratã atât pe domeniul
public al comunei Racovita, cât
ºi pe cel privat, beneficiarii
reclamei vor plãti taxa de
reclamã ºi publicitate cãtre
bugetul local.
În acest sens, operatorii de
publicitate vor depune lunar la
Direcþia Fiscalã Sibiu ºi la
serviciul de specialitate din
cadrul Primãriei Racovita,
situaþia lunarã a contractelor
de reclamã ºi publicitate,
analitic pe fiecare sistem
publicitar ºi perioadã, cu precizarea sumelor ce constituie
baza de calcul a taxei de
reclamã ºi publicitate.
g. Taxa de reclamã ºi publicitate ºi taxa pentru afiºaj în
scop de reclamã ºi publicitate
nu se aplicã instituþiilor publice, cu excepþia cazurilor
când acestea fac reclamã unor
activitãþi comerciale, aflate în
afara interesului public.
h. Taxa pentru afiºaj în scop
de reclamã ºi publicitate nu se
datoreazã pentru afiºele,

panourile sau alte mijloace de
reclamã ºi publicitate amplasate în interiorul clãdirilor ºi
fãrã vedere directã din exteriorul incintei.
i. Taxa pentru afiºaj în scop
de reclamã ºi publicitate nu se
aplicã pentru panourile de
identificare a instalaþiilor energetice, marcaje de avertizare
sau marcaje de circulaþie precum ºi alte panouri conþinând
informaþii de utilitate publicã ºi
educaþionale.
j. În funcþie de interesul public local, la solicitarea autoritãþilor administraþiei publice
locale, în termen de 72 de ore
de la notificare, proprietarul
sistemului publicitar este obligat sã elibereze ºi sã predea
terenul liber de orice sarcini.
k. Firmele de publicitate au
obligaþia de a lipi la vedere pe
orice sistem de publicitate,
autocolant cuprinzând date de
identificare a titularului precum
ºi numãrul autorizaþiei de
construire.
l. Preþul de pornire a licitaþiilor publice pentru închirierea
terenurilor destinate amplasãrii de sisteme publicitare
luminoase ºi iluminate va
include taxa de ocupare a
domeniului public (stabilitã
prin H.C.L. în vigoare) ºi contravaloarea consumului de
energie electricã estimat/
calculat pentru fiecare sistem
publicitar în parte.
Racordarea suporturilor
publicitare iluminate la reþeaua
de iluminat se va face numai
cu avizul operatorului serviciului de iluminat public.
m. Materialele din care se
vor executa sistemele publicitare vor fi de bunã calitate,
rezistente la intemperii ºi vor
avea un aspect estetic care nu
va afecta imaginea urbanã a
zonei în care sunt amplasate.
n. Proprietarii sistemelor
publicitare au obligaþia întreþinerii ºi menþinerii acestora
într-o stare esteticã bunã
precum ºi obligaþia asigurãrii
reglajelor ºi bunei funcþionãri
a ceasurilor digitale, acolo
unde este cazul.
o. Este interzisã amplasarea

pe raza comunei Racovita a
oricãrui tip de sistem publicitar
în scopul promovãrii/denigrãrii, publicitãþii unor oameni
ºi/sau partide politice, inclusiv
prin mijloace de reclamã
sonorã, cu excepþia cazurilor
reglementate prin lege.
p. Cazurile ce nu se încadreazã în prezentul regulament, se vor supune aprobãrii Consiliul Local al
comunei Racovita.
CAPITOLUL VI
Sancþiuni
ART. 20. Contravenþiile la
prezentul Regulament se
supun prevederilor legale în
materia stabilirii ºi sancþionãrii
contravenþiilor.
ART. 21. Constituie contravenþii, conform acestui Regulament, ºi se sancþioneazã cu
amendã contravenþionalã,
dupã cum urmeazã:
1. Amplasarea de firme sau
orice forme de publicitate
(panou publicitar la sol, panou
publicitar pe clãdire, mesh,
casete, bannere etc.) se face
cu respectarea Legii nr.50/
republicatã, orice abatere de
la aceasta constituie cotravenþie ºi se sancþioneazã
conform legii. Conf. prev. Legii
nr.50/1991, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
2. Neîntreþinerea sistemelor
publicitare, conform art.19 lit.
n) din prezentul Regulament
se sancþioneaza cu amendã
de la 250 lei pânã la 500 lei;
3. Nedecorarea suprafeþelor
publicitare ale casetelor luminoase ºi sistemelor publicitare la sol ºi pe clãdiri în
perioada lipsei contractelor de
publicitate, conform art.19, lit.
b) din prezentul Regulament
se sancþioneazã cu amendã
de la 250 lei pânã la 500 lei;
4. Nerespectarea obligaþiei
de a lipi la vedere pe orice
formã de publicitate, autocolant cuprinzând date de identificare a titularului precum ºi
numãrul autorizaþiei de construire, conform art.19 lit.k) din

prezentul Regulament, se
sancþioneazã cu amendã de
la 250 lei pânã la 500 lei;
5. Nerespectarea locurilor
special amenajate pentru
publicitate ºi lipirea diverselor
materiale publicitare pe stâlpii
de susþinere ai panourilor
publicitare, pe circumferinþa
stâlpilor de folosinþã în comun
sau în orice alt loc neamenajat
pentru publicitate, se sancþioneazã cu amendã de la 250
lei pânã la 500 lei;
6. Nerespectarea condiþiilor
din avizul Administratorului
drumului se sancþioneazã cu
amendã. de la 250 lei pânã la
500 lei;
7. Inscripþionarea firmelor,
reclamelor, textelor publicitare
etc. direct pe împrejmuirile sau
zidurile imobilelor, prin diverse
metode grafice, se sanctioneazã cu amendã de la 250
lei pânã la 500 lei;
8. Ocuparea domeniului
public al comunei Racovita
fãrã acte legale de ocupare se
sancþioneazã cu amendã de
la 250 lei pânã la 500 lei ºi
desfiinþarea sistemului publicitar amplasat ilegal;
9. Nemontarea de ceasuri
pe panourile publicitare,
conform prevederilor art.13, de
cãtre operatorii de publicitate,
precum ºi neîntreþinerea lor,
se sancþioneazã cu amendã
de la 250 lei pânã la 500 lei;
10. Încheierea de contracte
sau alte acte juridice cu acelaºi sens, de cãtre proprietarii
unui imobil cu operatori de publicitate sau alþi agenþi economici, dupã caz, pentru amplasarea de sisteme publicitare
sau firme fãrã obþinerea în
prealabil a certificatului de
urbanism de cãtre operatorul
de publicitate/agentul economic, se sancþioneazã cu
amendã de la 250 lei pânã la
500 lei;
11. Amplasarea unei reclame tip mesh sau pe suport
poliplan pe faþadele imobilelor
fãrã obþinerea avizului pentru
grafica reclamei se sancþioneazã cu amendã contravenþionalã ce se va aplica
operatorului de publicitate de
la 250 lei pânã la 500 lei;
12. Nerespectarea prevederilor conþinute de cap. IV. 4. ºi
celor conþinute de art. 19, lit.
„o” din cap. V se sancþioneazã
cu amendã de la 250 lei pânã
la 500 lei;
13. Realizarea ºi utilizarea
de reclame sonore prin orice
mijloacede cãtre persoane
fizice sau juridice pe raza
comunei Racovita de la 250
lei pânã la 500 lei.
ART.22. Contravenientul
poate achita, pe loc sau în
termen de 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori,
dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din
minimul amenzii, agentul
constatator fãcând menþiune
despre aceastã posibilitate în
procesul-verbal.
ART.23. Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute în prezentul
Regulament se face conform
Ordonanþei Guvernului nr.2/
2001 - privind regimul juridic
al contravenþiilor, de cãtre:
- primarul comunei Racovita
ºi împuterniciþii acestuia;
- prefectul Judeþului Sibiu ºi
împuterniciþii acestuia;
- alte organe abilitate de
lege în acest sens.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
Belciu Alin Dan
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
Hulpuº Marius Gheorghe

rosu galben albastru negru

Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei, prezentarea
Regulamentului Local de Organizare ºi Desfãºurare a Activitãþii de
Publicitate, Reclamã ºi Afiºaj în comuna Racoviþa
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„Comorile din Þara Oltului”, cel mai
important proiect al societãþii civile din
partea de sud a judeþului Sibiu, organizat
sub forma unei activitãþi de mobilizare
teritorialã gen LEADER, a ajuns în punctul
de start organizatoric al celei de-e zecea
ediþii. Luni, 30 ianuarie, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig a gãzduit prima întâlnire
a organizatorilor proiectului dupã
desfãºurarea ediþiei a noua, din vara anului
trecut de la Sebeºu de Sus (Valea Moaºei).
Ediþia de anul trecut a proiectului a fost
câºtigatã de echipajul comunei Racoviþa.

La întâlnirea de la biblioteca publicã avrigeanã a participat
un numãr record de reprezentanþi ai instituþiilor de învãþãmânt,
organisme neguvernamentale ºi reprezentanþi ai societãþii
civile din zonã, chiar dacã startul parcurgerii etapelor
organizatorice pentru aceastã ediþie a fost luat puþin mai târziu
faþã de anii trecuþi. Au fost reprezentate (prin directori sau
profesorii membri în echipele locale de organizare) toate cele
10 instituþii de învãþãmânt cu personalitate juridicã din Þara
Oltului (din ºapte comune ºi oraºul Avrig), alãturi de
reprezentanþii celorlalþi parteneri: Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului”, Asociaþia „Prietenii Avrigului”, Biblioteca
Orãºeneascã Avrig, Asociaþia de Prietenie „Ille et Vilaine –
Sibiu” ºi Centrul de Informare Turisticã Avrig. Chiar ºi numai
participarea foarte numeroasã din rândul celor ce vor duce
greul ediþiei este dovada suficientã pentru faptul cã acest
proiect reprezintã enorm pentru teritoriu, iar trecerea lui la
„nivelul doi” e doar o chestiune ce mai are nevoie de doar
câteva reglaje ºi lãmuriri.
Cei prezenþi au discutat puþin despre ediþia de anul trecut,
discuþiile concentrându-se pe stabilirea principalelor

coordonate pentru ediþia aniversarã din vara acestui an dar ºi
pe stabilirea unor etape preliminarii care au ca scop evaluarea
tuturor propunerilor pentru viitorul (nivelul doi) proiectului.
Anul acesta, „Comorile din Þara Oltului” se va desfãºura pe
teritoriul administrativ al oraºului Avrig, ediþia fiind o închizãtoare
de circuit al localitãþilor Þãrii Oltului, pânã acum fiecare unitate
administrativ teritorialã gãzduind proiectul.
Participanþii la întâlnire au fãcut propuneri pentru locaþia unde
se va desfãºura efectiv tabãra – concurs dedicatã copiilor din
Þara Oltului, despre programul ce trebuie pregãtit, dar mai ales,
despre „elementele” ce trebuie introduse în cadrul acestuia
pentru a corespunde unei ediþii speciale, aniversare. De
asemenea, tot cu acest prilej s-au purtat discuþii despre
resursele financiare, materiale ºi umane necesare pentru
organizarea ediþiei, ideile ºi propunerile fãcute în acest sens
fiind încurajatoare ºi deosebit de interesante.
Mai multe detalii despre organizarea ediþiei a X-a a “Comorilor
din Þara Oltului” vor fi stabilite la viitoarea întâlnire a “nucleului
dur” al proiectului, programatã pentru 28 februarie, începând
cu ora 14, la ªcoala Gimnazialã din Racoviþa.

Copiii din comuna Racoviþa Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
participã la concursul
“Icoana ºi ªcoala Mãrturisirii”
Anul 2017, declarat ,,Anul
omagial al sfintelor icoane,
al iconarilor ºi pictorilor
bisericeºti ºi Anul
comemorativ Iustinian
Patriarhul ºi al apãrãtorilor
Ortodoxiei în timpul
comunismului”, deschide
noi perspective de
proiecte ºi activitãþi culturalartistice pentru copii,
tineri ºi adolescenþi.
Elevii ªcolii Gimnaziale
Racoviþa, sub îndrumarea
unei echipe formate din
preotul paroh Dumitru Iridon,
profesorii de Limba
Românã, Religie, Educaþie
plasticã, precum ºi alte
cadre didactice ale ºcolii,
participã la Concursul
Naþional de Creaþie ,,Icoana
ºi ªcoala Mãrturisirii”, lansat
de Sectorul teologiceducaþional al Patriarhiei
Române, în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi ªtiinþifice, derulat
în perioada 1 decembrie
2016 - 21 mai 2017.
Concursul este adresat
elevilor din învãþãmântul
preuniversitar, participanþi la
grupele catehetice din
parohiile înscrise în
Programul Naþional ,,Hristos
împãrtãºit copiilor” ºi are ca
scop încurajarea elevilor în
descoperirea unor noi
aptitudini, în formarea unor
deprinderi prin activitãþi

literare ºi artistico-plastice,
precum ºi crearea unui
cadru prielnic schimburilor
de experienþã între copii.
Fiecare elev participant va
concepe un portofoliu de
lucrãri, care va conþine o
lucrare teoreticã, din
secþiunea literarã ºi
o lucrare cu caracter
practic, din secþiunea
artisticã sau multimedia.
Lucrãrile se realizeazã în
perioada 16 decembrie 2016
- 1 martie 2017, urmând
ca în perioada 1 -10 martie
sã fie depuse la Protopopiat,
de cãtre echipa de
implementare, în
vederea evaluãrii.
Evaluarea ºi premierea
lucrãrilor se va realiza în mai
multe etape, în primã fazã la
nivel de Protopopiat Avrig, în
perioada 10 - 24 martie
2017, apoi la nivel eparhial,
perioada 10 - 25 aprilie
2017, urmând ca portofoliul
câºtigãtor (premiul I la nivel
eparhial) sã participe la
ceremonia de premiere a
concursului la nivel
naþional, ce se va desfãºura
la data de 21 mai 2017.
Doamna director Dorina
Ucean a ªcolii Gimnaziale
Racoviþa ºi echipa de
implementare a proiectului le
doresc, pe aceastã cale,
elevilor participanþi la
concurs mult succes.

În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu
(Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puþin de 15
zile, titularul acestuia are obligaþia sã solicite serviciului public comunitar de evidenþã a
persoanelor eliberarea unei
noi cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea
de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/ã, dacã
este cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai
micã de 14 ani, dacã este
cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se
face dovada adresei de
domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de
4 lei, achitate la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta
de 14 ani trebuie sã se prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu,
în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în
vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele

documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã
atât de minor, cât ºi de pãrinte/
reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi
copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz, hotã-

rârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original
ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de
5 lei, achitate la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14
ani, minorul se prezintã la
ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor, însoþit de unul
dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul centrului specializat aflat

sub autoritatea serviciului public de asistenþã socialã sau
de persoana cãreia i-a fost
încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului
de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL

LUNI - 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri
documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri
documente ºi eliberãri
documente
JOI - 8– 12 - primiri
documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu compartiment evidenþa
persoanelor- Consilier,
Elena- Delia Stancu

rosu galben albastru negru

A început organizarea ediþiei a X-a a
proiectului „Comorile din Þara Oltului”

