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În data de 17 ianuarie 2018, la sediul Centrului Regional pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale 7 centru Alba Iulia, primarul comunei Racoviþa, Simion
Olariu, ºi directorul general adjunct al centrului, Lidia Bogdan, au semnat contractele de finanþare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în
condiþiile Programului Naþional pentru Dezvoltare Ruralã, pentru proiectele „Captare, tratare ºi înmagazinarea apei în Sebeºu de Sus, comuna Racoviþa,
judeþul Sibiu” ºi „Amenajare teren de sport multifuncþional, comuna Racoviþa, judeþul Sibiu”.
Proiectele au o importanþã
majorã pentru comunã ºi
locuitorii acesteia, deoarece
contribuie în mod substanþial
la sporirea calitãþii vieþii ºi la
îmbunãtãþirea mãsurilor de
protecþie a mediului.
Proiectul „Captare, tratare ºi
înmagazinarea apei în Sebeºu

A început
colectarea
impozitelor ºi
taxelor locale

de Sus, comuna Racoviþa, jud.
Sibiu”, va asigura construirea
unei captãri de apã, a unei
micro-uzine de tratare a apei
brute ºi a reþelei de aducþiune
pentru satul Serbeºu de Sus.
Valoarea contractului de finanþare este de 3.0124.991, 67 lei
(echivalentul a 670.815 euro).

Proiectul „Amenajare teren
de sport multifuncþional,
comuna Racoviþa, judeþul Sibiu” urmeazã a fi implementat
în satul Sebeºu de Sus, pe
fostul teren de sport al ºcolii
(în imediata apropiere a bisericii ortodoxe). În urma implementãrii proiectului, aici va fi

amenajat un teren de sport
multifuncþional, pregãtit ºi dotat
cu gazon sintetic, suprafaþã
pentru practicarea mini-fotbalului, voleiului, baschetului sau
tenisului de câmp. Terenul va
fi îngrãdit, deasupra va exista
o plasã de siguranþã ºi va fi
dotat cu o instalaþie de noc-
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În executarea atribuþiilor prevãzute în art.
63 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind
Administraþia Publicã Localã, repuDe câteva zile, persoanele
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile
fizice ºi juridice ce au obligaþii
financiare cãtre comuna ulterioare, atribuþii referitoare la relaþia cu
Racoviþa îºi pot plãti impozitele Consiliul Local Racoviþa, precum ºi
ºi taxele locale aferente anului potrivit art. 122 din Legea nr. 215/2001,
republicatã, cu modificãrile ºi complefiscal 2018.
La Primãria comunei Raco- tãrile ulerioare, primarul localitãþii trebuie
viþa, casieria unde se pot face sã prezinte un raport cu privire la situaþia
aceste plãþi are program cu patrimoniului localitãþii.
În calitate de primar îmi revine obligaþia
publicul în fiecare zi lucrãtoare
a sãptãmânii, dupã cum de a prezenta în primul trimestru al anului
urmeazã: luni, marþi ºi joi – un raport anual privind starea economicã,
între orele 9 ºi 14, miercuri socialã ºi de mediu a unitãþii administrativ
între orele 9 – 12 ºi 15 - 18, - teritoriale.
Consider cã este nu doar o datorie
vineri – între orele 9 ºi 12.
Menþionãm faptul cã per- statuatã de prevederile legale, ci ºi una
soanele ce doresc sã-ºi achite de onoare faþã de cetãþenii Comunei
toate impozitele cãtre bugetul Racoviþa, sã fac cunoscute principalele
local pânã la data de 31 martie, activitãþi de interes public desfãºurate de
vor beneficia de o bonificaþie autoritãþile publice locale în anul care s-a
de 10 % din suma datoratã. încheiat, precum ºi principalele obiective
De asemenea, existã posibili- pentru anul care tocmai a început.
ªi în anul 2017, Administraþia s-a
tatea ca aceste obligaþii fiscale
sã fie achitate ºi în douã rate strãduit sã gãseascã cele mai bune
(primul termen de platã fiind soluþii pentru o gospodãrire judicioasã a
31 martie, iar cel de-al doilea, banilor. Am reuºit, prin anumite decizii,
30 septembrie), fãrã a fi perce- sã contracarãm parþial efectele negative
ale crizei economice care ne afecteazã în
pute majorãri de întârziere.

ultimii ani. În ceea ce priveºte principala
preocupare a administraþiei Comunei
Racoviþa, aºa cum s-a urmãrit ºi în anii
precedenþi, ºi anul 2018 va reprezenta un
an al realizãrii documentaþiilor tehnice, un
an al proiectãrii, în vederea depunerii
cererilor de finanþare pentru atragerea
finanþãrilor cu fonduri europene în
sesiunea 2014 - 2020.
Vã mulþumesc pentru sprijinul pe care
mi l-aþi acordat ºi sper sã fiþi alãturi de mine,
pentru ca astfel sã putem finaliza proiectele
aflate în curs de derulare precum ºi
materializarea celor viitoare.
În calitate de primar al comunei Racoviþa,
am continuat sã duc la îndeplinire, la modul
cel mai serios, resposabilitãþile ce îmi revin
ca edil al comunitãþii, rezolvând în mare
parte nevoile ºi urgenþele locale, depunând
eforturi susþinute pentru a realiza cât mai
multe dintre obiectivele pe care ni le-am
propus. Întreaga activitate a Consiliului
Local ºi a executivului s-a desfãºurat pe
baza unei tematici întocmite în conformitate
cu atribuþiile conferite de legea organicã,
având totodatã, în vedere, propunerile
facute de consilieri, locuitorii comunei ºi
personalul din aparatul de specialitate al
primarului comunei Racoviþa.
continuare în pag. 2,3

turnã cu panouri solare. Valoarea contractului de finanþare
este de 278.475,81 lei (echivalentul a 59.778 euro). Acest
proiect a fost depus de comuna Racoviþa prin intermediul Asociaþiei Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”.
Reprezentanþii adminis-

traþiei publice locale sperã ca
implementarea proiectelor sã
înceapã în cursul acestui an,
dar urmeazã un proces destul
de complex de derulare a
procedurilor de achiziþii, obþinerea a avizelor, acordurilor ºi
autorizaþiilor etc.
Vom reveni cu amãnunte.

ANUNÞ IMPORTANT
Cetãþenii comunei Racoviþa
ce trebuie sã declare un deces
în zilele nelucrãtoare ale
sãptãmânii, sunt rugaþi sã
contacteze ofiþerul de stare
civilã din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa, doamna
Mariana Popa, la numãrul de
telefon 0755129300.

ANUNÞ IMPORTANT
Aducem la cunoºtinþa tuturor celor interesaþi cã, în scopul deservirii cât mai eficiente
a populaþiei ºi persoanelor juridice ce îºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul comunei,
programul de lucru al Primãriei comunei Racoviþa a fost
modificat, dupã cum urmeazã:
LUNI
8 – 16
MARÞI
8 – 16
MIERCURI
8 – 18
JOI
8 – 16
VINERI
8 – 14
De asemenea, informãm
persoanele interesate cã
programul de lucru cu publicul
al Casieriei ºi al compartimentelor Asistenþã Socialã,
Secretar ºi Registrul Agricol
este urmãtorul:
LUNI
9 – 14
MARÞI
9 – 14
MIERCURI 9 – 12, 15 – 18
JOI
9 – 14
VINERI
9 - 12

rosu galben albastru negru

Contracte de finanþare pentru douã investiþii importante

Proces Verbal
al ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
29 noiembrie 2017
Încheiat astãzi, 29 noiembrie
2017, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa. ªedinþa
începe cu 9 consilieri din cei 11
consilieri în funcþie. Lipseºte
motivat dl. Nicula Iustin ºi dl. Ivan
Simion. La ºedinþã participã dl.
primar ºi secretarul comunei.
Dl. Marcu Vasile, preºedinte de
ºedinþã, începe ºedinþa ordinarã.
Se prezintã ordinea de zi. Se
supune la vot. Se voteazã astfel:
9 voturi pentru, în unanimitate.
Se solicitã avizele Comisiilor de
Specialitate ale Consiliului Local
pentru discutarea proiectelor de
hotãrâre. Comisiile au avizat
favorabil toate proiectele de
hotãrâre.
Se discutã ºi se supun spre
aprobare procesele verbale ale
ºedinþelor anterioare ale Consiliului
Local.
1. Proces verbal din data de 25
octombrie 2017- ºedinþãordinarã.
Dl. Trifu Claudiu – “Am vãzut
demisia d-lui Ivan Simion din cadrul
Asociaþiei Sportive. Din ce motive
a plecat dl.Telebuº?”
Dl. Telebuº Marius - “Am plecat
din cauza discuþiilor cu dl. Belciu,
ca sã evit alte discuþii”.
D-na secretar explicã situaþia de
incompatibilitate ºi prezinþã
rãspuns oficial conform legii.
Dl. Belciu Alin – “S-a omis un
lucru: când este obligatoriu sã se
treacã pãºunatul în fondul
forestier? L-am întrebat pe dl.
Ureche, care mi-a spus cã doar
începând cu anul 2018. Nu erau
consilierii obligaþi sã voteze pentru
cã este obligatoriu doar din 2018”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Iniþiativa sa pornit pentru pãºunat pentru cã
au fost sesizãri cã se furã din
pãºunat ºi s-a luat aceastã initiativã
ºi s-a introdus în amenajament”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru , în unanimitate.
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate. S-au avizat favorabil
proiectele de hotãrâre.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea racordãrii la reþeaua de
distribuþie electricã a persoanelor
care reprezintã cazuri sociale
Dl. primar – „Este caz social,
existã un copil minor, cu certificat
de handicap”.
Dl. Belciu – „Care sunt cazurile
pentru racordare?”
Dl. primar – „Pentru primãrie nu
sunt costuri”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 9
voturi pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de Funcþii ºi a
numãrului de personal al aparatului
de specialitate al Primarului
Comunei Racoviþa
Dl. primar – „S-a decis înfiinþarea
postului de urbanism”.
D-na Bucur Simona – „Care sunt
cele douã posturi de la Compartimentul Resurse Umane?”
D-na secretar – „Cel de Audit ºi
cel de resurse umane. Ambele
sunt cuprinse în acelaºi compar-

timent. Dupã aprobarea acestui
proiect vor fi douã compartimente
distincte: unul de audit ºi unul de
resurse umane”.
Dl. Popa Sorin – „Când s-a
înfiinþat postul de resurse, s-a
considerat o urgenþã, de ce un an
nu s-a mai scos postul la concurs
pentru ocuparea lui?”
Dl. primar – „O sã vedem, o sã îl
scoatem în concurs, când se
considerã o necesitate. În
momentul respectiv era nevoie.
Când o sã consider cã este nevoie,
se va scoate la concurs, s-a
discutat despre acest post ºi va fi
scos la concurs”.
D-na secretar – „S-a discutat
despre postul de resurse umane,
precum ºi despre postul de
urbanism”.
D-na Bucur Simona – „Am rugat
pe domnul Hulpuº sã facã un
raport. De ce nu s-a predat
raportul?”
Dl. Hulpuº - „Nu am avut timp,
pentru cã sunt împuternicit sã mã
ocup de avizele pentru proiecte”.
D-na Bucur Simona – „Ce se
întâmplã cu sala de sport?”
Dl. Hulpuº - „Documentaþia se
aflã la autorizare la I.S.U.”.
Dl. primar – „Am înþeles cã odatã
la trei luni trebuie fãcut raportul de
achiziþii”.
D-na Bucur Simona – „În ºedinþa
de consiliu s-a stabilit ca raportul
sã se facã lunar”.
Dl. Hulpuº - „De la ultimul raport
pânã la ºedinþa din decembrie o
sã fac raportul, în continuarea
ultimului raport prezentat”.
D- na Bucur Simona – „Nu s-a
conformat deciziei Consiliului
Local”.
Dl. primar – „Domnul Hulpuº va
face un raport lunar, ca sã nu mai
fie discuþii”.
D-na Bucur Simona – “Cât a
costat reparaþia la buldoexcavatorului?”
Dl. Hulpuº Marius – “Reparaþia
totalã a fost 3500 lei, au fost ºi
oferte mai mari, asta a fost cea
mai bunã”.
Dl. Belciu Alin – “Cer sã se facã
comisiei din cadrul Consiliului Local
pentru proiectul “Captare, tratare
ºi înmagazinarea apei la Sebeºu
de Sus”. Cu ce firmã se va face
lucrarea?”
Dl. primar – “Achiziþiile se fac pe
SEAP”.
Dl. Belciu Alin – “Dacã se face
tot cu firma care a fãcut distribuþia
apei, sã se refuze, pentru cã nu
fac lucru de calitate”.
Dl. Trifu Claudiu – “La alte
localitãþi, pentru lucrãri de acest
gen sunt firme care fac calitate,
de exemplu Hidroconstrucþia – de
ce nu i-au ºi ei la noi lucrãri?”
Dl. primar – “Ofertele ºi cererile
se depun pe SEAP, se înscriu firme
ºi noi luãm oferta cea mai micã”.
Dl. Stoia Ioan – “Avem lucrare
postatã pe SEAP ºi de 3 ori”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
stabilirea impozitelor ºi taxelor
locale, precum ºi a taxelor speciale,
pe anul 2018
Dl. primar – “Faþã de anul trecut,
s-au intridus taxele pentru târgul
mixt, precum ºi taxa pentru
transportul maºinilor peste 10 tone,
conform legii. Referitor la cabanele
din comunã, de foarte mult timp
avem taxa de aproximativ 8 lei,
aceastã taxa ar putea fi majoratã”.
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privind starea economicã, socialã ºi de mediu a
unitãþii administrativ – teritoriale în anul 2017
urmare din pag.1
O sã vã prezint în continuare,
structurat pe categorii ºi compartimente, activitatea pe anul
2017 a aparatului de specialitate.
1. Realizarea indicatorilor
bugetului local al comunei
Racoviþa înanul 2017.
Contabilitatea Primãriei comunei Racoviþa, ca activitate
specializatã în mãsurarea,
evaluarea, cunoaºterea, gestiunea ºi controlul activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii,
precum ºi a rezultatelor obþinute din activitatea instituþiei
publice, a asigurat în anul bugetar 2017 înregistrarea cronologicã ºi sistematicã, prelucrarea, publicarea ºi pãstrarea
informaþiilor cu privire la poziþia
financiarã a unitãþii administrativ - teritorialã, performanþa
financiarã ºi fluxurile de trezorerie, în conformitate cu Legea
nr. 82/1991, legea contabi-

litãþii, republicatã, Legea nr.
273/2006 privind finanþele
publice locale, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Contabilitatea instituþiei a
asigurat informaþii ordonatorului de credite cu privire la
execuþia bugetelor de venituri
ºi cheltuieli, rezultatul execuþiei
bugetare, patrimoniul aflat în
administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul
programelor aprobate prin
buget, dar ºi informaþii despre
contul de execuþie a bugetului
local, contul de executie al
activitãþii de autofinanþate.
Personalul biroului Buget Contabilitate, a aplicat permanent toate procedurile ºi documentele Sistemului de Management al calitãtii aprobat de
Primarul comunei Racoviþa.
În anul 2017, înregistrãrile
în contabilitate sunt efectuate
cu ajutorul programului de
contabilitate, prin reþea infor-

Dl. Stoia Ioan – “La Avrig, este o
taxa pentru maºinile cu masã mare
(ca sã nu mai treacã prin
localitate)”.
Dl. Belciu Alin – “Firmele care au
maºinile înmatriculate în comunã,
de ce ar trebui sã plãteascã?”
Dl. Marcu Vasile – “Cine va
supraveghea? Cine îî va verifica,
pentru cã nu avem poliþie localã?”
Dl. Stoia Ioan – “Am sã mã
interesez, sã vãd cu maºinile
înmatriculate. Este o propunere”.
Dl. Belciu Alin – “Sunt vânzãtori
ambulanþi care nu plãtesc taxele
pentru vânzare marfã. Sunt
tractoare care nu sunt înmatriculate
ºi ar trebui sã plãteascã impozitul.
Sã se facã o sesizare la poliþie
pentru acestea. Taxa pentru
autorizarea firmelor este de 150
lei ºi de 15 lei, am vãzut cã nu s-a
modificat”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Taxele
pentru evenimente rãmân tot aºa?”
Dl. primar – “Da, tot aºa consider
cã trebuie sã rãmânã”.
D-na Bucur Simona – “Ar putea
fi o taxã fixã, sã acopere toate
cheltuielile”.
Dl. primar – “Costurile cu utilitãþile
de la un eveniment la altul diferã.
Dacã taxa e stabilitã pe zi, nu pe
eveniment, se pot acoperii utilitãþie
în funcþie de cât se consumã. Un
evenimet poate aveam mai multe
zile ºi consumul sã fie mai mare,
iar plata sã acopere consumul. La
eveniment cu taxa fixã este posibil
sã nu se acopere consumul
utilitãþilor”.
Dl. Popa Sorin – “Au fost situaþii
în care nu s-au colectat taxa pentru
astfel de evenimente?”
Dl. Stoia Ioan – “Nu sunt cazuri”.
Dl. Popa Sorin – “Taxa pentru
ocuparea domeniului public, 2 lei/
mp, s-a colectat, avem cazuri?”
Dl. Stoia Ioan – “Nu am colectat,
am crezut cã întrebaþi despe taxele
de la evenimente”.
Dl. Popa Sorin – “Nu , despre
toate taxele locale. Trebuie luate
mãsuri pentru colectarea tuturor
taxelor”.
Dl. primar – “Trebuie sã ne
implicãm mai mult în colectare”.
Dl. Popa Sorin – “Înainte sã veniþi
cu o propunere ºi sã nu aveþi nici o
soluþie, ar trebui sã vã ocupaþi de
colectarea taxelor”.
D-na Bucur Simona – “Sã se
anunþe prin ziarul local, sã fie
oamenii informaþi cu privire la
ocuparea domeniului public”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sã se
informeze personal fiecare
cetãþean în cauzã”.
Dl. primar – “Se vor lua mãsuri ºi
pentru cei care merg cu gunoaie
sau cei care iasã cu tractorul plin
de noroi pe drumurile nou
reabilitate. De exemplu, pe stada
Gãrii, peste lucrarea nou terminatã,
s-a ieºit cu tractorul plin de noroi ºi
s-a arat pânã în margine, lânã
bordurã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cei care
au aruncat gunoaie, au fost
sancþionaþi?”
Dl. Stoia Ioan – “Cei care au fost
prinºi, da, au fost sancþionaþi”.
Dl. Popa Sorin – “Sã se punã
accent pe colectarea taxelor, chiar
dacã oamenii sunt nemulþumiþi. Sã
se respecte legea”.
Dl. Telebuº Marius – “Sã se
anunþe cetãþenii, sã fie informaþi
prin afiºe, prin ziar local, sã se ºtie
ce au de fãcut, cã nu au voie sã
depoziteze pe domeniul public, sã
nu deterioreze bunrile”.

Dl. primar – “Am mai discutat ºi
despre trecerea animalelor prin
centru comunei, dar m-am lovit de
faptul cã aºa este tradiþia, pe unde
sã meargã animalele”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
numirea Comisiei de evaluare ºi
selecþie a proiectelor depuse
pentru acordarea sprijinului
financiar din bugetul Comunei
Racoviþa, unitãþilor de cult
Dl. Popa Sorin – “Este o eroare
materialã. Am fãcut o sesizare,
apare Comuna Floreºti. Sã se
modifice. Modificarea se face prin
proiect de hotãrâre”.
Dl. Drãgoiu – “Este un proiect
pentru constituirea unei comisii”.
Dl. Popa Sorin – “Sunt douã
regulamente diferite, trebuie douã
comisii separate. În regulament se
specificã faptul cã nu se va aduce
la cunoºtiinþã publicã componenþa
nominal a comisiei, sã se modifice
acest lucru, ºi sã revinã cu alt
proiect”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 0
voturi pentru, 0 voturi împotrivã, 9
abþineri.
Se vor modifica prin proiect
erorile materiale din Regulament.
Se trece la proiectele de
hotãrâre de pe suplimentarea
ordinii de zi.
4. Proiect de rectificare a bugetului local al Comunei Racoviþa.
Dl. primar – “Am primit sumele
din TVA de la Consiliul Judeþean,
sume pentru CES, asistenþi sociali
ºi ºcoalã”.
D-na Bucur Simona – “Dacã nu
ajung banii pentru salarii la ºcoalã,
de unde se vor lua banii?”
Dl. primar – “Momentan nu am
fost informaþi cã sunt probleme cu
salariile, o sã vedem în acel moment, o sã fie ajutaþi din bugetul
local”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi pentru, în unanimitate.
5. Proiect de hotãrâre privind
utilizarea excedentului bugetar
Dl. primar –“Au rãmas douã
facturi neplãtite de la Reþeaua de
Apã ºi de la branºamente. O
facturã pentru cã nu au asfaltat la
timp ºi a doua facturã este pentru
suplimnetarea la branºamente”.
Dl. Popa – “Când a fost vorba
de buget, nu am fost bine
documentat, dar pentru anul 2018
o sã mã pun la punct. Am câteva
nelãmuriri – sunt 4 HCL de folosire
a excedentului bugetar. La primul
proiect sunt sumele pentru terenul
de sport ºi vestiare. Banii au fost
transferaþi la fiecare capitol ºi nu
se mai gãsesc în excedent”.
Dl. Hulpuº Marius – “Este o
Hotãrâre de Guvern prin care am
primit banii, ºi s-au separat pe
contul respectiv. Este o procedurã
contabilã”.
Dl. Popa Sorin – “Mai sunt alte
HCL, mai sunt sume alocate pentru
construire anexe, pentru teren de
sport”.
Dl. Hulpuº Marius – “Sunt
proiectele începute, documentaþii
în curs de avizare”.
D-na Bucur Simona – “Aþi semnat
pentru finaþare la terenul de sport?”
Dl. Hulpuº Marius – “Încã nu,
avem la dispoziþie 6 luni pentru
finalizarea actelor ºi obþinerea
tuturor avizelor”.
Dl. Popa Sorin - “La al 4- lea

HCL, mai avem tot din excedent.
Faþã de 2016, când s-au fãcut 2
rectificãri, în 2017 s-au fãcut mai
multe rectificãri. Aprobãm niºte
rectificãri de buget ºi de aceea sunt
lucrãri de care nu ºtim”.
Dl. Belciu Alin – “De ce nu aþi luat
în calcul de la început aceste plãþi
ale facturilor?”
Dl. primar – “Nu au fost prevãzute de la început. Nu avem
contabilã care sã gestioneze bine
fonduri publice”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 8
voturi pentru, 1 abþinere (dl. Belciu
Alin).
DIVERSE
D-na Bucur Simona – „Aþi discutat
despre vreun proiect de centru
social?”
Dl. primar – „Da, am cunoºtinþã,
dar eu spun cã cele cinci proiecte
sã fie realizate ºi implementate cu
brio”.
D- na Bucur Simona – „Cu ce
anume?”
Dl. primar – „De exemplu,
cheltuielile neeligibile suportate din
bugetul local. La proiectul „Captare,
tratare ºi înmagazinare apã la
Sebeºu de Sus” avem cheltuieli
neeligibile de 180 mii de euro”.
Dl. Hulpuº Marius – „Pot apãrea
cheltuieli neprevãzute care, dacã
apar pe parcursul implementãrii, vor
fi suportate de cãtre comunã”.
D-na Bucur Simona – „Care sunt
cheltuieli neprevãzute?”
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt
prevãzute printr-un buget
defalcat: dirigenþie de ºantier,
materiale, consultanþã, utilitãþile”.
Dl. Popa Sorin – „Din valoarea
expusã, cât recuperaþi din ce este
plãtit pânã acum?”
Dl. Hulpuº Marius – „Din
proiectere se recupereazã o parte,
din documentaþie cadastralã etc”.
D-na Bucur Simona – „Cred cã
se poate negocia ºi ceea ce cer
consultanþii”.
Dl. primar – „Consultanþii cer
minimul pentru documentaþie”.
Dl. Popa Sorin – „Cât recuperaþi
din ceea ce aþi plãtit?”
Dl. primar – „Recuperãm un
milion, dar ne mai costã pânã la 8
milioane celelalte cheltuieli”.
Dl. primar – „Putem face multe
proiecte, dar sã vedem dacã ne
putem permite. Sunt multe costuri
la fiecare proiect. Sã vedem cum
se deruleazã prima datã proiectele
pe care le avem aprobate”.
Dl. Belciu Alin – „Sã ne
concentrãm pe cele aprobate, sã
fie bine fãcute”.
Dl. Stoia – „Cât dureazã procedura de la semnarea contractului?”
Dl. Hulpuº Marius – „Patru luni,
iar dacã sunt contestaþii, încã trei”.
Dl. primar – „Termenul de execuþie este de doi ani (al lucrãrii)”.
Dl. Belciu Alin – „Este o lampã la
Sebeºu de Sus care s-a ars ºi sa pus alta veche”.
Dl. Stoia Ioan – „La Ardelean am
pus o lampã veche, dar acolo nu a
fost deloc. Nu am avut probleme la
Sebeº cu lãmpile. La Sebeº nu au
fost schimbate toate, nu au fost
toate noi”.
Dl. Belciu Alin – „Sã le spunem
oamenii care au stabilit unde se
vor pune stâlpii. A fost comisie pe
ambele sate”.
Dl. Stoia Ioan – „Ei au venit cu
proiectul lor, au semnat stâlpii, mai anunþat cã nu au sãpat bine, mam dus ºi am verificat”.
Dl. Popa Sorin – „D-le viceprimar,

am câteva nelãmuriri cu privire la
lucrãrile de pe str. PR.V. Florianu,
ºanþul de pe stradã. Vãd o
dispoziþie a primarului de constituire
a comisiei de recepþie. M-aþi
asigurat cã existã un proiect care
va fi respectat. S-a fãcut recepþia
lucrãrii? Existã proces-verbal al
lucrãrii?”
Dl. Stoia Ioan – „Da, s-a fãcut
recepþia. Procesul-verbal existã”.
Dl. Popa Sorin – „Consideraþi cã
lucrarea este bine fãcutã? Trebuia
sã vedeþi ce se putea face sã nu
mai stea apa acolo în faþa casei.
Vreau sã vã aduc la cunoºtinþã,
cã, înainte de aceastã ºedinþã, sa rediscutat de Comisia de
Evaluare proiectul de finanþare
pentru Asociaþia sportivã. Astãzi
ne-am aflat în imposibilitatea de a
lua o decizie. Am vãzut un anunþ în
ziarul local, al Asociaþiei, prin care
m-am simþit acuzat ºi eu ºi Consiliul
local. Nimeni nu a fost împotriva
activitãþii Asociaþiei. Nu am înþeles
cu ce, noi, membrii Consiliului Local
am fost împotrivã. La momentul
respectiv, nu s-au îndeplinit condiþiile ºi criteriile proiectului ºi a actelor
depuse. Îmi susþin punctul de
vedere, cã anunþul a fost fãcut
tendenþios împotriva Consiliul Local
. Reiese cã dl. primar ºi Consiliul
Local nu a aprobat. Când o parte
dintre noi am vrut sã publicãm un
articol, nu ne-aþi dat voie sã îl
publicãm”.
Dl. primar – „Nu l-am dat spre
publicare pentru cã nu era
specificat iniþiatorul proiectelor”.
Dl. Popa Sorin – „În calitate de
preºedinte al Comisiei de Evaluare,
am dreptul la replicã ºi sã fie publicat
în ziar. O sã propun un proiect de
hotãrâre sã desfiinþãm ziarul local.
În ceea ce priveºte Asociaþia, noi
nu suntem împotriva activitãþilor. ºi
astãzi am gãsit unele neclaritãþi,
conform Regulamentului”.
D-na Bucur Simona – „A fost
nevoie sã se completeze dosarul
cu documente care lipsesc. Contul
este pe numele domnului Telebuº
Marius”.
Dl. Telebuº Marius – „Contul nu
s-a putut constitui pe Asociaþie
pentru cã cei de la bancã nu au
cunuscut procedura pentru
emiterea certificatului fiscal. Mai am
de semnat doar pentru cont. Actele
sunt depuse, mai aºteptãm
extrasul de cont”.
Dl. Bucur Ioan – „Podul care l-au
deteriorat cei de la Electrica, când
se va repara?”
Dl. viceprimar – „Am discutat,
sperãm cã se va rezolva”.
Dl. Marcu Vasile Ilie – „Care e
pregãtirea pentru iarnã?”
Dl. Hulpuº Marius – „Având în
vedere cã acum trei sãptãmâni sa schimbat Codul fiscal, de la
01.01.2018 se vor trece contribuþiile de la angajator la angajat,
salariile ºi indemnizaþiile. Având în
vedere cã salariile sunt stabilite prin
HCL, eu, ca lider de sindicat, aº
propune ca din 01.01.2018 sã
avem în platã aceleaºi salarii”.
Dl. primar – „Dacã ne încadrãm
în buget ºi dacã ne permit
coeficienþii, o sã discutãm”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 29 noiembrie
2017, drept pentru care semnãm
alãturat.
Preºedinte de
ºedinþã, consilier,
MARCU VASILE ILIE
Secretar, SÎRBU MARIA

matica, cu respectarea succesiunii documentelor, dupã
data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate ºi sistematic, în conturi sintetice ºi
analitice. Principalele registre
întocmite sub forma de listãri
informatice sunt: Registrul jurnal, Registrul - inventar,
Cartea - mare.
Sistemul informatic de
prelucrare automatã a datelor
la nivelul instituþiei a asigurat
prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul ºi pãstrarea
acestora pe suporturi tehnice.
La actualizarea programului
informatic s-a avut în vedere
criterii performante pentru programele informatice utilizate în
activitatea financiarã ºi contabilã, potrivit reglementãrilor
elaborate pe parcursul anului
2017. Din punct de vedere al
bazei de date existã posibilitatea reconstituirii în orice moment a conþinutului registrelor,
jurnalelor ºi altor documente
financiar - contabile.
Veniturile consiliului local sau încasat în procent de 92,56
%, în scãdere faþã de anul trecut cu 3,44 % . Urmare a acestora, s-a realizat funcþionarea

în bune condiþii a activitãþii
administraþiei publice locale ºi
a investiþiilor finanþate din
bugetul local.
S-au depus eforturi mari
pentru încasarea impozitelor
ºi taxelor locale, a taxelor speciale, a taxelor din închirieri ºi
din amenzi, astfel încât, pâna
la sfârºitul anului 2017, numãrul total cumulate este:
- Titluri executorii - 951
- Somaþii - 951
Venituri totale – buget local 5295306 lei
Cheltuieli totale – buget local
- 5742050,27 lei
Deficit an 2017 - 446744, 41
lei
Fondul de Rulment –
2385158,28 lei
Politica fiscalã în anul 2017
a avut în vedere în primul rând:
- Evitarea unui grad ridicat
de fiscalitate;
- Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna
funcþionare a instituþiilor ºi
serviciilor publice subordinate;
- Atragerea de surse suplimentare de finanaþare.
La nivelul anului 2017 au fost
înregistrate:
- 3456 titulari de roluri
- 45 de scutiri de impozite
- 620 certificate fiscale

emise
- 180 de autoturisme luate
în evidenþã
- 77 procese contravenþie încasate, în cuntum de 40465 lei
În vederea identificãrii
veniturilor care se pot executa
silit prin poprire sau a bunurilor
care pot fi executate silit, s-a
instituit corespondenþa cu
debitorii prin 1120 adrese cu
titluri executorii ºi somaþii de
platã. În cazuri de executare
silitã s-au întocmit un numãr
de 12 de dosare.
În anul 2017 s-a continuat
cu taxa de ecologizare pentru
Valea Moaºei - Sebeºu de
Sus, care a adus venituri la bugetul local în cuantum de
13970 lei.
Suma provenitã din Acordurile de Funcþionare a firmelor/
persoanelor juridice din comunã este un total de 2205 lei.
Pentru personalul compartimentului contabilitate, precum
ºi a structurii impozite ºi taxe
din cadrul Primariei comunei
Racoviþa, oferirea consecventã a unui serviciu public de calitate constituie principala preocupare ºi responsabilitate.
Preocuparea managementului instituþiei de a acorda
importanþã impactului real ºi

potenþial al activitãþilor ºi serviciilor noastre asupra mediului
economic ºi social din comuna Racoviþa; Identificarea ºi
satisfacerea nevoilor cetãþenilor în ceea ce priveºte preluarea si eliberarea documentelor fiscale, clarificarea problemelor acestora in legãtura
cu obligaþiile fiscale datorate
bugetului local, precum si încasarea acestora în condiþii
decente ºi de siguranþã, cu
respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.
3. Investiþii ºi achiziþii publice
în anul 2017
Atragerea fondurilor europene ºi guvernamentale, prin
proiecte care sã rãspundã
nevoilor autoritãþii publice
locale ºi realizarea obiectivelor
prevãzute în Strategia de Dezvoltare Localã, prin proiecte de
investiþii, sustinute financiar
din fonduri comunitare, de la
bugetul de stat ºi/sau de la
bugetul local.
Gestionarea asistenþei financiare nerambursabile de
la Uniunea Europeanã, prin
intermediul fondurilor structurale ºi de coeziune.
Asfel, anul trecut s-au realizat urmãtoarele investiþii:
continuare în pag.3
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RAPORTUL PRIMARULUI
privind starea economicã, socialã ºi de mediu a
unitãþii administrativ – teritoriale în anul 2017
urmare din pag.2
- Amenajarea târgului de animale
comuna Racoviþa - 20815,06 lei
- Execuþie Pod Rãzurele –
273722,05 lei, în curs de execuþie
- Amenajarea Arhivei ( arhivare
documente ºi renovare ) – 8300 lei
- Centralã termicã la Cãminul
Cultural Sebeºu de Sus, com.
Racoviþa – 44563 lei
- Lucrãri de renovare la Cãminul
Cultural Sebeºu de Sus (acoperiº
ºi lambriuri) – 114437,5 lei
- Lucrãri de reparaþii la Cãminul
Cultural Racoviþa, demisol –
29243,70 lei
- Instalare gard fier Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus – 21843 lei
- Lucrãri de reparaþii curente
teren fotbal localitatea Racoviþa –
8600 lei
- Reparaþii curente la Primãria
Comunei Racoviþa – amenajare
birouri – 22173,07 lei
- Lucrãri de reparaþii curente în
Sebeºu de Sus –amenajare rigolã,
borduri , trepte beton- 16150,06 lei
- Lucrãri de reparaþii curente pe
strada Cornel Lupea, Racoviþa (zid
beton, pãrãu lângã fam. Doican
ºi lângã podul lui Mohan) 58456,95 lei
- Reparaþii curente Pârâu Criºãnuþ pe strada Protopop Valeriu
Florianu ºi strada Criºãnuþ, localitatea Racoviþa - 206520.12 lei
- Montaj gresie demisol Cãmin
Cultural Racoviþa - 14000,43 lei
- Reabilitare strada Gãrii, sat
Racoviþa - 428529,93 lei
- Construire grup sanitar cu
alipire la calcan la Cãminul Cultural
Racoviþa – 95881,8 lei
- Extindere grup sanitar
Cãmin Cultural Sebeºu de Sus 63279,19 lei
Obiective în 2018:
- Construire salã de sport în
localitatea Racoviþa – 415704,19
lei
- Reabilitarea strada Viroana,
Racoviþa - 178231,52 lei
- Construire Vestiar Sportiv în
Racoviþa – 193817,67 lei
- Implementarea proiectului
“Captare, tratare ºi înmagazinarea
apei în localitatea Sebeºu de Sus”.
Acest proiect este din fonduri
europene, s-a semnat contractul
de finanþare, implementarea
proiectului va începe în anul 2018.
Valoare eligibilã a proiectului:
3124991,67 lei; Valoare neeligibilã,
suportatã din bugetul local al
Comunei Racoviþa: 812288,06 lei
- Implementarea proiectului pe
fonduri europene “Amenajare
teren sport în localitatea Sebeºu
de Sus”. Contractul de finanþare
este semnat, implemntarea va
începe anul acesta, 2018, cu o
valoare eligibilã de 278475,81 lei ºi
valoare neeligibilã, suportatã din
bugetul local, în cuantum de
120240,54 lei
- Proiectul “Reabilitare drumuri
comunale ºi reþea stradalã în
comuna Racoviþa” a fost depus pe
OG 28/2013 – Fonduri guvernamentale. Documnentaþia a fost
verificatã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, s-au depus toate documentele ºi clarificãrile solicitate, se
aºteaptã semnarea contractului.
Acest proiect are o valoare eligibilã
de 4923291,31 lei ºi valoare
neeligibilã de 349364,16 lei
- Proiectul “Construire Grãdiniþã
cu program prelungit în localitatea
Racoviþa” este eligibil pentru
finanþare, se va semna contractul
de finanþare, pe fonduri europene
- Un alt proiect depus pe fonduri
europene este “Dotare cãmine
culturale în localitaãþile Sebeºu de
Sus ºi Racoviþa”, proiect la care
se aºteaptã semnarea cererii de
finanþare.
- Cu cofinanþare de la bugetul
Consiliului Judeþean, va fi reabilitatã strada Dealului, localitatea
Racoviþa.
- Preocuparea pentru elaborarea documentaþiei necesare
implementãrii tuturor proiectelor
pentru perioada 2017-2020;
- o Strategia integratã de
dezvoltare urbanã;
- o Strategia durabilã de mediu;
- depunerea de noi proiecte pe
liniile de finanþare ce se vor lansa
în decursul anului 2018
4. Asistenþa socialã
La acest capitol s-a reuºit acoperirea sumelor necesare pentru
plata asistenþilor pentru persoane
cu handicap, pentru cei 11 angajaþi
ºi cei 14 care beneficiazã de
indemnizaþie de întreþinere.
Pentru a scoate în evidenþã

activitatea serviciului de asistenþã
socialã în acest an, putem spune
cã s-au întocmit mai multe categorii
de dosare, dupã cum urmeazã:
- Media lunarã a dosarelor de
ajutoare sociale în platã – 13;
- Consiliere persoane cu
handicap grav – 25 dosare;
- subvenþii pentru lemne – 46
dosare;
- subvenþii pentru încãlzirea cu
gaze - 3 dosare;
- alocaþii de stat pentru copii 28 dosare;
- alocaþii complementare ºi de
susþinere - 72 dosare;
- indemnizaþii pentru îngrijirea
copilului pânã la 2 ani ºi stimulant
de inserþie - 32 dosare;
- s-au întocmit anchete sociale
pentru persoane cu handicap,
copii cu evaluare CES, burse,
rechizite, copii cu handicap,
persoane cu handicap, alocaþii
pentru susþinerea familiei – 150;
- situaþii pentru copii cu pãrinþi
plecaþi în strãinãtate, fiºe de
monitorizare – 25;
- dosar pentru acordarea
tichetelor sociale – 9.
5. Protecþia mediului ºi pãdurile
comunale
În acest capitol putem reaminti
faptul cã în prezent colectarea
gunoiului menajer se realizeazã în
cadrul proiectului ECO Sibiu –în
parteneriat cu GOA Avrig, unde
suntem acþionari. Nu s-au semnalat
probleme deosebite, sunt puþine
nemulþumirile privind aplicarea taxei
de salubrizare, în special la
persoane care nu au înþeles în
principiu prevederile normative. În
domeniul monitorizãrii colectãrii
selective a deºeurilor din cadrul
comunei Racoviþa, conform Legii
nr. 132/2012, se fac raportãri trimestriale ºi anuale, ce se transmit
Agenþiei Judeþene de Protecþie a
Mediului. În anul 2017 s-au colectat
selectiv 3,62 tone, nu este un venit
enorm dar a contribuit o micã parte
la creºterea veniturilor comunei.
Contractul de amenajament
silvic, încheiat în luna decembrie2014, a adus o contribuþie
semnificativã la bugetul local,
precum ºi la pãstrarea ºi conservarea valorilor naturale ale fondului
forestier. De la Ocolul Silvic s-a
constituit fondul de conservare,
care duce la rezultatul financiar în
cuantum de 152923,06 lei.
Referitor la protecþia mediului, sau fãcut diverse lucrãri de curãþare
ºi igienizare a celor douã localitãþi
ale comunei Racoviþa.
6. Iluminatul public în comuna
Racoviþa
În anul 2017, iluminatul public a
funcþionat în amândouã satele
componente ale comunei, fãrã
întreruperi. Sistemul de iluminat a
fost în permaneþã monitorizat, s-a
rãspuns în timp util la sesizãrile
privind defectarea/uzura becurilor.
7. Situaþia culturilor în anul
agricol 2017:
- Triticale – 75 ha
- Grâu – 15 ha
- Porumb – 85 ha
- Lucernã/trifoi – 7 ha
- Ovãz – 0 ha
- Orz – 3 ha
- Cartofi – 40 ha
Registrul Agricol: - Numãr de
poziþii înscrise în registrele agricole
– 1.674, din care: - sat Racoviþa 1120; sat Sebeº – 554; alte localitãþi
– 654 ; Persoane juridice – 34.
Populaþia totalã este de 2898,
din care:
Racoviþa – 2137
Sebeºu de Sus – 761
8. Stare Civilã
Activitatea de stare civilã a fost
destul de complexã, pe lângã
situaþiile statistice ºi raporãrile
lunare, pe percursul anului 2017
au fost emise:
- 18 de certificate de cãsãtorie;
- 22 certificate de deces;
- 3 transcrieri ale certificatelor
de naºtere;
- 2 rectificãri ale certificatelor
de naºtere.
9. Aparatul de specialitate al
Primarului comunei Racoviþa
Prin Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Racoviþa nr. 64/2017,
a fost aprobat statul de funcþii
pentru Primãria comunei Racoviþa.
S-a cerut avizut Agenþiei Naþionale
a Funcþionarilor Publici pentru
înfiinþarea unui nou compartiment,
de urbanism ºi amenajare teritoriu,
cu funcþia public de architect ºef,
deoarece la nivelul aparatului de
specialitate nu mai avem colaborator extern pe acest domeniu,
atribuþiile fiind delegate secretarului

comunei. La nivelul lunii decembrie
2017, în organigrama comunei în
aparatul de specialitate sunt
aprobate 11 posturi, din care: 2
funcþii de demnitate publicã, 1
funcþie de conducere – secretar,
1 funcþie de conducere - architect
ºef – vacant, 8 funcþii de execuþie,
dintre care: 1 contabilitate temporar vacant prin suspendare,
1 auditor public - vacant, 1 resurse
umane - vacant; 1 asistenþã
socialã; 1 achiziþii publice, 1
referent agricol, 1 referent - casier
impozite ºi taxe, 1 inspector
impozite ºi taxe (post vacant din
luna noiembrie dar ocupat prin
concurs în luna ianuarie); 5
personal contractual de execuþie.
La compartimentul sãnãtate: 10
asistenþi personali, 2 asistenþi
medicali comunitari ºi un mediator
sanitar comunitar). Organigrama a
fost structuratã pe 12 compartimente. Din luna februarie a anului
2017, postul vacant de secretar al
comunei a fost ocupat definitiv prin
concurs de promovare în funcþie
publicã de conducere. Momentan,
legislaþia în vigoare a suspendat
ocuparea posturilor vacante,
astfel încât cele douã posturi
vacante pe funcþia de auditor
public ºi de resurse umane vor
rãmâne în anul 2018 vacante.
Dupã finalizarea bugetului pe anul
2018, cu încadrarea în limitele
bugetare, se va decide dacã se
va putea suporta din bugetul local
angajarea pe funcþia de architect
ºef sau atribuþiile vor rãmâne în
continuare delegate ºi în
colaborare cu Consiliul Judeþean.
10. Creºterea competenþei
profesionale a angajaþilor Primãriei
comunei Racoviþa
Gestiunea resurselor umane se
poate realiza cu eficienþã numai în
condiþiile aplicãrii unei politici
constante de formare/perfecþionare continuã a personalului din
administraþia publicã. Formarea ºi
perfecþionarea profesionalã
reprezintã atât un drept cât ºi o
obligaþie a funcþionarilor publici ºi
a personalului contractual, potrivit
prevederilor Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, respectiv
a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. De
asemenea, Hotãrârea Guvernului
nr. 1066/2008 pentru aprobarea
normelor privind formarea profesionalã a funcþionarilor publici,
creeazã atât cadrul normativ
necesar planificãrii activitãþilor de
formare ºi perfecþionare profesionalã, precum ºi drepturi ºi
obligaþii pentru instituþiile publice,
funcþionarii publici ºi furnizorii de
formare. Transmiterea datelor ºi
informaþiilor privind planul anual de
perfecþionare profesionalã se
realizeazã în formatul standard
stabilit potrivit Ordinului PreºedinteluiANFP nr.13601/2008 pentru
aprobarea termenelor ºi a formatului standard de transmitere a
datelor privind planul anual de
perfecþionare profesionalã ºi
fondurile alocate în scopul instruirii
funcþionarilor publici, modificat ºi
completat cu prevederile Ordinului
Preºedintelui ANFP nr. 1952/2010,
în sensul modificãrii formatului de
raportare din Word în Excel,
precum ºi al introducerii de tematici
specifice, defalcate pe domenii de
instruire. La nivelul Primãriei
Comunei Racoviþa, în luna
decembrie 2017 s-a întocmit ºi s-a
transmis Planul de formare ºi
perfecþionare pentru anul 2018.
11. Culturã, educaþie ºi sport
Anul 2017 s-a fãcut remarcat
prin sprijinirea activitãþilor sportive
ºi culturale din comunã. Ansamblul
“Doruleþ” ºi Ansamblul “Valea
Moaºei” sperãm sã continue sã ne
încânte cu spectacolele organizate
periodic, precum ºi cu prestaþiile
judeþene ºi naþionale, care au fãcut
comuna Racoviþa cunoscutã în mai
multe zone. S-a încercat sprijinirea
ansamblului de cãtre Consiliul
Local, dar prevederile legale în
vigoare sunt stricte, susþinerea
financiarã pentru deplasarea
Ansamblului “Doruleþ” la festivalul
“Cântec ºi joc pe plai dobrogean”
a fost contestatã de Instituþia
Prefectului. Ulterior, s-a aprobat de
cãtre Consiliul Local un Regulament
de acordare a sprijinului financiar
pentru susþinerea tuturor activitãþilor cultural, artistice ºi sportive,
în baza Legii nr. 305/2001, astfel
încât, prin acest Regulament a fost
sprijinitã Asociaþia Sportivã Viitorul
Racoviþa, iar în anul 2018 sperãm
sã putem sprijini în continuare toate
activitãþile în aceste domenii.
S-a fãcut remarcat, de asemenea, colaborarea foarte bunã a
Ansamblului “Doruleþ” cu tinerii din
localitatea Sebeºu de Sus, tineri
interpreþi de muzicã popularã, care

duc mai departe tradiþiile ºi
pãstreazã cu sfiinþenie obiceiurile
strãmoºeºti.
Consiliul Local a adoptat de
asemenea un Regulament pentru
sprijinul cultelor religioase din
comunã , regulament prin care
sperãm sã ajutãm financiar orice
eveniment, investiþie, proiect în
acest domeniu.
Referitor la educaþie, în anul
2017 am avut o colaborare bunã
cu ªcoala Gimnazialã Racoviþa, am
încercat sã susþinem financiar
propunerile primite pentru creearea unui climat confortabil pentru
elevi ºi asigurarea unor condiþii
deosebite pentru desfãºurarea
cursurilor. Din bugetul local s-a
susþinut lucrãrile de reparaþii
curente în incinta ºcolii Gimnziale
Racoviþa.
În anul 2018 ne propunem sã
continuãm seria de evenimente cu
care ne-am obiºnuit anual, dar ºi
sã organizãm alte evenimente,
care sã aducã o stare de bine
locuitorilor. În comuna Racoviþa au
avut loc diverse manifestãri ºi
activitãþi culturale ºi anume:
- organizate de Comuna
Racoviþa în colaborare cu
Ansambru “Doruleþ” ºi cu sprijinul
financiar din partea Consiliului
Local: Festivalul “Tradiþii ºi obiceiuri
de Crãciun”, obiceiul de Crãciun
de a doua zi “DANA”, susþinut de
Ceata de Feciori Racoviþa
împreunã cu spectacolul de
dansuri populare ale Ansamblului
“Doruleþ”, prestaþia deosebitã a
tinerilor interpreþi de muzicã
popularã din comunã ºi a invitaþiilor
care ne-au onorat cu prezenþa;
- organizate de ªcoala Gimnazialã Racoviþa: serbãri ºcolare de
sfârºit de an ºcolar, de 8 martie,
de Crãciun; festivitãþi de Ziua
Eroilor, de 1 Decembrie, de 1 Iunie;
Activitãþi creative ºi excursii în
“Sãptãmâna Altfel”;
- Evenimente la care Comuna
Racoviþa a fost reprezentatã cu
mândrie: “Cântec ºi joc pe plai
Dobrogean” , “Produse ºi tradiþii
GAL þara Oltului”, “Florile Oltului”.
Un eveniment deosebit, care cu
siguranþã va aduce bucurie în
sufletul tuturor, va fi organizat în
luna august 2018, “Fiii Satului”,
eveniment prin care sprerãm sã
aducem aproape de familii toþii “fiii
satului” plecaþi departe de locurile
natale.
Referitor la activitatea sportivã,
aceasta se desfãºoarã la nivel
local, judeþean ºi naþional. În anul
2017 am reuºit sã susþinem, cu
sprijinul Consiliului Local, echipa
de fotbal “Viitorul Racoviþa”,
echipã de fotbal care a încercat
ieºirea din anonimat prin meciurile
la care a participat, rezultatul
acesteia la finele campionatului
Ligii, fiind unul bun. A fost susþinutã
de Consiliul Local prin alocare de
fonduri, ºi sperãm cã vom reuºi ºi
în anii ce vor urma sã îi susþinem
pentru a se face remarcaþi ºi a
avea performanþe deosebite ºi în
alte domenii sportive.
12. Compartimentul secretariat
are în subordine 2 compartimente:
agricol ºi asistenþã socialã. Pe
lângã coordonarea acestor
compartimente, îndeplineºte mai
multe atribuþii ºi responsabilitãþi, din
care enumerãm urmãtoarele:
- asigurã circulaþia documentelor adresate Primãriei comunei
Racoviþa ºi Consiliului Local ºi
rãspunde de respectarea termenelor;
- coordoneazã activitatea de
arhivã ºi asigurã asistenþa de
specialitate în redactarea documentelor pentru toate compartimentele aparatului de specialitate
al primarului;
- asigurã ºi rãspunde, prin
compartimentul de specialitate, de
activitatea de verificare ºi adoptare
a hotãrârilor Consiliului Local ºi
dispoziþiilor Primarului, verificã
legalitatea acestora, în ceea ce
priveºte conþinutul ºi forma
proiectului prezentat pentru
semnare ºi adoptare;
- asigurã convocarea Consiliului
Local în ºedinþele ordinare,
extraordinare ºi de îndatã, precum
ºi aducerea la cunoºtinþa publicã
a hotãrârilor ºi dispoziþiilor de
interes general, precum ºi datele
ºi locul de desfaºurare a ºedinþelor
Consiliului Local;
- organizeazã, coordoneazã ºi
conduce activitãþile necesare pentru buna desfãºurare a ºedintelor
Consiliului Local ºi comunicã
Prefectului, în termenul prevãzut
de lege, hotãrârile adoptate de
Consiliul local ºi dispoziþiile
Primarului;
- coordoneazã activitatea de
publicitate, afiºaj ºi reclamã care
se realizeazã pe raza comunei
Racoviþa, coordoneazã activitatea
compartimetelor de agriculturã ºi
asistenþã socialã;

- rãspunde de aplicarea Legii nr.
52/2003 privind transparenþa
decizionalã la nivelul comunei;
organizarea ºi pregãtirea alegerilor
locale ºi generale, precum ºi a
referendumurilor.
În anul 2017 au fost înregistrate,
atât în registrul special de evidenþã
a dispoziþiilor, un numãr de 267
dispoziþii. Acestea au fost comunicate spre exercitarea controlului
legalitãþii actelor administrative
Instituþiei Prefectului – Judeþul Sibiu,
în format scris. Ca urmare a exercitãrii controlului, acestea au fost
comunicate cãtre serviciile
interesate, dispoziþiile fiind aduse
la îndeplinire în procent de 100%,
conform situaþiilor trimestriale de
monitorizare a indicilor de
performanþã.
În anul 2017 au avut loc 22 de
ºedinþe ale Consiliului Local
Racoviþa, dintre care: 12 ºedinþe
ordinare, 2 ºedinþe extraordinare
ºi 8 ºedinþe de îndatã. În vederea
desfãºurãrii acestora, au fost
verificate proiectele de hotãrâri
iniþiate, întocmite dosarele pentru
comisiile de specialitate, au fost
înaintate dosarele ºedinþelor,
personal de cãtre viceprimar cãtre
consilierii locali, au fost întocmite
dispoziþiile de convocare ale
Consiliului Local, înaintate spre
publicare în mass-media localã ºi
la sediul instituþiei, au fost convocaþi
consilierii locali atât la ºedinþele
comisiilor de specialitate, cât ºi la
ºedinþele de Consiliu, s-au întocmit
procesele-verbale ale ºedinþelor
Consiliului Local. Pentru toate
aceste activitãþi, au fost respectate
termenele legale. În urma ºedinþelor
Consiliului Local, a fost înregistrat
în registrul special de evidenþã a
hotãrârilor un numãr de 73 hotãrâri
ale Consiliului Local. Pentru o
singurã hotãrâre a fost primitã
somaþie de la Instituþia Prefectului
Sibiu – compartiment verificarea
actelor ºi contecios adinistrativ,
hotãrâre care a fost revocatã.
13. Serviciul urbanism –
externalizat
În anul 2017 contractul de
prestãri servicii cu arhitecta Pinciu
Ada a încetat. Activitãþi de emitere
de documente specifice în anul
2017 se executã de cãtre Consiliul
Judeþean Sibiu.
- Autorizaþii de construire în
numãr de 12 la persoane fizice ºi
5 persoane juridice;
- Certificate de urbanism pentru
construire, desfiinþare, operaþiuni
notariale, scoatere din circuitul
agricol – în numãr de 36.
S-a desfãºurat activitatea de
Regularizare a taxei de autorizare,
conform Legii nr. 50/1991, republicatã, privind autorizarea executãrii
lucrãrilor de construcþii ºi a Codului
Fiscal. S-a desfãºurat totodatã ºi
activitatea de eliberare a Certificatelor de notare a construcþiilor
în Cartea Funciarã, ale Certificatelor de nomenclaturã stradalã.
Planul de Urbanism General al
Comunei Racoviþa se aflã în faza
de finalizare. Va urma o dezbatere/
consultare publicã pentru stabilirea
definitivã a limitelor.
14. Serviciu Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã
Este condus de dl. Gerea Lucian.
Are în subordine 39 de voluntari.
Activitãþi în cadrul S.V.S.U.:
- întocmirea ºi actualizarea
documentelor de organizare ºi
planificare a activitãþii S.V.S.U.;
- stabilirea mijloacelor ºi
materialelor pentru intervenþie ºi
anunþarea personalului în cazul
urgenþelor civile, precum ºi
conducerea nemijlocitã a acestora
pe timpul intervenþiei;
- verificarea activitãþii compartimentului de prevenire privind
modul de respectare a mãsurilor
legale de prevenire de cãtre operatorii economici ºi în gospodãriile
populaþiei;
- controale la gospodãriile
populaþiei ºi la agenþii economici;
- evacuarea apei din subsolurile
gospodãriilor;
- intervenþii împreunã cu ISU
Sibiu pentru ridicarea muniþiei
neexplodate de pe raza UAT
Racoviþa.
Activitãþi legate de PSI:
- elaborarea tematicii de
instruire;
- actualizarea fiºelor de
protecþia muncii;
- întocmirea fiºelor de aptitudini;
- alte activitãþi specific.
Nu am avut evenimente deosebite, decât câteva incidente privind
arderea vegetaþie uscatã în
localitatea Racoviþa ºi 4 incidente
în localitatea Sebeºu de Sus;
cãderi de arbori ºi stãlpi.
Pe viitor ne-am propus, ca
împreunã cu Consiliul Local sã ne
implicãm strict pe necesitãþi, pe
cheltuirea responsabilã a banilor
publici, pe încercarea de a rezolva
problemele urgente ale comunitãþii,

Nu spun ca va fi uºor, nu poþi
mulþumi pe toatã lumea, dar prin
perseverenþã, implicare ºi
devotament sperãm sã reuºim.
La finalul anului 2017, dupã
analiza obiectivelor propuse ºi
îndeplinite, comuna Racoviþa ºi-a
stabilit strategia de dezvoltare
pentru 20187, pe lângã obiectivele
de investiþii, pe urmãtoarele direcþii
prioritare:
1. Constituirea unui buget progresiv, care sã permitã continuarea programelor de investiþii;
2. Urmãrirea exploatãrii ºi
întreþinerii corespunzãtoare a
terenurilor aparþinând domeniului
public;
3. Regândirea modalitãþilor de
valorificare a resurselor ºi
obþinerea de venituri;
4. Reamenajarea spaþiilor verzi
vechi precum ºi construirea unor
spaþii verzi noi;
5. Amenajarea ºi întreþinerea
spaþiilor verzi cuprinse pe domeniul
public al comunei;
6. Asigurarea unui aspect
corespunzãtor prin întreþinerea
permanentã a elementelor
decorative ºi mobilierului stradal de
pe domeniul public;
7. Urmãrirea respectãrii stricte
a proiectelor de execuþie a lucrãrilor autorizate pe domeniul public
executate de comuna Racoviþa ºi
a lucrãrilor executate cu terþi;
8. Urmãrirea ºi controlul resurselor pe fiecare compartiment în
parte;
9. Continuarea controlului din
cadrul disciplinei în construcþii ºi
propuneri pentru desfiinþarea
construcþiilor, împrejmuirilor ºi a altor
lucrãri neautorizate;
10. Colectarea, transportul ºi
depozitarea deºeurilor rezultate de
la punctele necontrolate din
municipiu de pe suprafaþa strãzilor,
trotuarelor, rigolelor toate acestea
contribuind la pãstrarea curãþeniei
comunei.
Mãsuri cu caracter general:
Mãsuri pe termen scurt:
a) programul de lucru cu publicul
a fost stabilit astfel încat în zilele
lucrãtoare sã se asigure accesul
cetãþenilor între orele 8:00 ºi 16:00
ºi, într-o zi pe sãptãmânã, între
orele 8:00 ºi 18.00. Programul de
lucru cu publicul a fost afiºat la loc
vizibil;
b) pentru categoriile de solicitãri
care presupun completarea unor
formulare tipizate, au fost afiºate
pe site-ul www.racovita-sb.ro
modelele de completare a cererilor;
c) numele persoanelor cu funcþii
de conducere, începand cu cel al
conducãtorului unitãþii, au fost
afiºate în spatiile destinate activitãþii
cu publicul, precizandu-se
programul de audienþe al acestora.
Mãsuri pe termen mediu:
a) spaþiile destinate activitãþii cu
publicul au fost amenajate corespunzator, fãrã ghiºee opace, cu
iluminare suficientã ºi condiþii
civilizate de lucru;
b) se urmareºte îmbunãtãþirea
posibilitãþii de contactare a autoriãþii
locale pe site-ul propriu, cu scopul
oferirii persoanelor fizice a
posibilitãþii de a obþine informaþii
legate de modul de aplicare a
legislaþiei specifice fiecãrui domeniu de activitate, precum publicarea ºi actualizarea periodicã, pe
pagina oficialã de internet a
autoritãþii publice, a unor materiale
cu caracter informativ;
c) facilitarea adresãrii în scris,
prin comunicarea ºi mediatizarea
adresei de e-mail, pentru
transmiterea solicitãrilor ºi petiþiilor.
Mãsuri pentru îmbunãtãþirea
pregãtirii personalului destinat
asigurãrii relaþiilor cu publicul:
a) perfecþionarea pregãtirii
profesionale ºi a aptitudinilor de
comunicare a personalului, prin
cursuri de specializare, la începutul
activitãþii ºi periodic;
b) instituirea unui sistem permanent de verificare a funcþionarilor
care lucreazã cu publicul, precum
ºi a unui sistem sancþionatoriu
pentru nerespectarea legislaþiei
incidente fiecãrui domeniu de
activitate.
În final trebuie spus cã toate
aceste realizãri pe care le-am
prezentat, dar ºi altele omise, au
fost posibile datoritã bunei
colaborãri pe care am avut-o cu
membrii Consiliului Local, cu
angajaþii Primãriei, cu conducerea
ºcolii, dar ºi cu ceilalþi factori de
decizie din comunitatea noastrã,
ºi nu în ultimul rând cu sprijinul
cetãþenilor comunei noastre, fapt
pentru care vã mulþumesc tuturor
ºi urez continuarea pe aceiaºi linie
ºi cu rezultate mai bune în anul
urmãtor.
PRIMAR, OLARIU SIMION
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RAPORT DE ACTIVITATE
STOIA IOAN - viceprimar
Raportul viceprimarului, ca
ºi raportul primarului, reprezintã o obligatie legalã, dar ºi
o datorie moralã de a aduce
la cunostinþa cetãþenilor comunei activitatea desfãºuratã de
cãtre administraþia publicã
localã în anul 2017.
Conform Legii nr. 215/2001
a administraþiei locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, viceprimarului
i se deleagã de cãtre primar o
parte din atribuþiile sale stabilite prin lege.
Deºi situaþia financiarã la
nivel naþional, nu afost una din
cele mai favorabile, în comuna
Racoviþa, printr-o puternicã implicare a conducerii administraþiei publice locale, s-a reuºit
continuarea investiþiilor demarate în anii anteriori, precum ºi
deschiderea de noi investiþii
strategice pentru comunitate.
Nevoia de a depãºi statutul
de comunã cu aspect învechit,
reprezintã o prioritate pentru
administraþia comunei.
Aºa cum este normal, încerc
sã analizez cu obiectivitate

activitatea mea în perioada
ianuarie - decembrie 2017, reflectatã în activitatea servicilor
pe care le-am coordonat.
Cu toate cã, ce ne-am propus am ºi realizat, nu putem
afirma cã obiectivele noastre
au fost atinse integral, penrtu
cã, permanent ne dorim mai
mult pentru aceastã comunã,
mai mult pentru cetãþenii acestei comune ºi în acest sens
ne oferim întreaga energie,
dar ne putem declara multumiþi de activitatea desfãºuratã
în anul 2017.
Activitatea desfãºuratã în
anul 2017 constã în:
1. Participarea la toate ºedinþele Consiliului Local, ºi la
ºedintele comisiei de specialitate, respectiv Comisia pentru
muncã ºi protecþie socialã,
juridicã ºi de disciplinã, unde
deþin funcþia de secretar. În
ºedinþe mi-am adus aportul
într-un mod cât mai constructiv,
împreunã cu toþi consilierii ºi
pe aceasta cale þin sã le mulþumesc tuturor celor care au
înþeles cã trebuie sã muncim

împreunã într-un interes conjugat pentru binele comunitãþii.
2. Întocmirea de documente
pentru diverse instituþii ale
statului, care vizau bunul mers
al administraþiei.
3. Coordonarea persoanelor de la Legea nr. 416/2001
apte de muncã, beneficiari de
ajutor social, la lucrãrile ºi
acþiunile de interes local,
conform planului întocmit în
conformitate cu prevederile art.
6 alin. 7 ºi 8 din Legea nr. 416/
2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
4. Deszãpezirea drumurilor
ºi administrarea materialului
antiderapant pe timp de iarnã
în comunã.
5. Supraveghere construire
toalete Cãmin Cultural Sebeºu de Sus ºi Cãmin Cultural
Racoviþa.
6. Coordonare lucrãri de
reparaþii acoperiº Cãmin
Cultural Sebeºu de Sus ºi
montare lambriuri în interior.
7. Reabilitare Cãmin Cultural Racoviþa demisol ºi zugrãvit bucãtãrie.
8. Executare rigole betonate
în Racoviþa, pe strãzile Ciºãnuþ,
Protopop Valeriu Florianu ºi
Cornel Lupea, ºi în Sebeºu de
Sus, pe strada Valea Moaºei.
9. Confecþionat gard metalic
în Racoviþa, strada Cornel
Lupea ºi Sebeºu de Sus, pe
strada Valea Moaºei.
10. Efectuarea unui ºanþ de
scurgere a apei în Sebeºu de

Sus, în zona Podure.
11. Executat poartã teren de
sport Racoviþa.
12. Supravegheat reabilitare
strada Gãrii, Racoviþa.
13. Amenajat Târg de Animale, comuna Racoviþa.
14. Executare introducere gaz
Cãmin Cultural Sebeºu de Sus
ºi introducere încãlzire centralã.
15. Renovare birouri Primãria Racoviþa ºi spaþiu poºtã.
16. Reabilitarea strãzilor din
interiorul comunei Racoviþa ºi
sat Sebeºu de Sus.
Principalul obiectiv al activitãþii noastre este acela de a
crea o administraþie publicã localã eficientã, în folosul
cetãþeanului.
Ceea ce pot spune eu este
cã experienþa acumulatã pânã
în prezent a activitãþii, reprezintã
punctul de pornire pentru determinarea mãsurilor de îmbunãtãþire a activitãþii în 2018.
Anul 2017 a însemnat pentru mine o aprofundare a relaþiilor cu cetãþenii comunei Racoviþa, încercând sã fiu cât mai
aproape de nevoile imediate
ale acestora. Mi-am asumat
rolul de a comunica activ ºi pot
spune cã, aºa cum am început încã de la preluarea mandatului, am dorit sã intru în
legaturã cu cât mai mulþi
cetãþeni ai acestei comunitãþi.
Fiecare contact a fost important pentru mine, oferindu-mi
o mai bunã viziune asupra
soluþiilor de implementare, iar

pentru asta doresc sã le
mulþumesc tuturor celor care
mi-au sesizat problemele pe
care le înfruntã, dar ºi bucuriile
pe care le resimt atunci când,
investiþiile realizate le aduc
plusul de confort de care au
fost lipsiþi de-a lungul timpului.
Raportul de faþã este un
document sintetic, ce reliefeazã modul în care au fost cheltuiþi banii publici, în scopul
realizãrii obiectivelor propuse
la nivelul comunei.
Acest raport se doreºte a fi

expresia unei deschideri ºi a
unei transparenþe totale a
activitãþii pe care o desfãºurãm în interesul comunitãþii
noastre locale.
Pentru o mare parte a activitãþiilor desfãºurate, multumesc salariaþilor primãriei,
primarului, membrilor Consiliului Local Racoviþa ºi cel mai
important, cetãþenilor care au
înþeles cã în comunã trebuie
sã existe un climat de calm,
cooperare ºi respect reciproc.
Viceprimar, STOIA IOAN

A

nul 2017 a fost
unul deosebit de
important ºi
pentru Cãminul Cultural
din Sebeºu de Sus, aici
fiind efectuate lucrãri ºi
investiþii deosebit de
importante, cum nu s-a
mai întâmplat de
foarte mult timp.

În primãvara anului trecut,
s-a început cu amenajarea
noilor toalete, apoi s-a
continuat cu lucrãrile de
reparaþii la acoperiº, aplicarea
lambriului pe pereþii sãlii de
festivitãþi, montarea unor noi
galerii cu perdele, pentru ca
modernizarea obiectivului sã
continue, spre finalul anului, cu
introducerea gazului metan

(lucrare deosebit de necesarã
pentru uºurarea muncii la
bucãtãrie) ºi execuþia unei
instalaþii de încãlzire centralã.

Toate aceste lucrãri au fost
executate cu finanþare de la
bugetul local al comunei
Racoviþa, doar pentru execuþia

Protejaþi apometrele de îngheþ!
Având în vedere temperaturile scãzute înregistrate în
aceastã perioadã, SC Apã Canal SA Sibiu adreseazã
câteva recomandãri privind
protecþia contoarelor de apã
împotriva îngheþului:
– În cazul în care contorul
este monat într-un cãmin de
apometru, asiguraþi-vã cã
acesta are capacul închis ºi

nu permite infiltrarea apei;
– În cãminul apometrului pot
fi amplasate materiale termoizolante ca vata mineralã, polistiren sau materiale textile.
Asiguraþi-vã cã nu deterioraþi
instalaþia, apometrul sau sigiliul acestuia în timpul operaþiunilor;
– Protejaþi de îngheþ inclusiv
robinetele ºi conductele de

dupã contor;
– În situaþia în care contorul
este montat în pivniþe sau subsoluri tehnice, geamurile ºi
uºile vor fi închise spre a evita
crearea curenþilor de aer rece;
– Dacã apometrul îngheaþã,
nu utilizaþã apã fierbinte sau
flacãrã deschisã pentru dezgheþarea aparatului;
– În cazul în care constataþi

În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu
(Boiþa, Racoviþa):
Cu cel mult 180 de zile
înainte de expirarea termenului
de valabilitate a actului de
identitate, dar nu mai puþin de
15 zile, titularul acestuia are
obligaþia sã solicite serviciului
public comunitar de evidenþã
a persoanelor eliberarea unei
noi cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea
de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere,
instalaþiei de alimentare cu original ºi copie;
gaz metan ºi a instalaþiei de
- certificatul de cãsãtorie sau
încãlzire centralã fiind cheltuitã hotãrârea de divorþ, definitivã
suma totalã de 48.112 lei.
ºi irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
cã apometrul este îngheþat,
- certificatul de deces al
apelaþi Dispeceratul ”Apã soþului/soþiei decedat/ã, dacã
Canal”, tel. 0269/222.777, este cazul, original ºi copie;
telverde 08008.202.202.
- certificatele de naºtere ale
SC Apã - Canal SA Sibiu pre- copiilor minori cu vârsta mai
cizeazã cã, potrivit prevederilor micã de 14 ani, dacã este
Art.6.3 din Contractul de cazul, original ºi copie;
furnizare încheiat cu fiecare
- documentul cu care se
abonat, utilizatorul are obligaþia face dovada adresei de domide a „asigura integritatea
ciliu, original ºi copie;
sistemelor de mãsurare”.
- chitanþa reprezentând conÎn cazul în care se constatã
cã aparatul de mãsurã trebuie travaloarea cãrþii de identitate
înlocuit ca urmare a deteriorãrii de 7 lei, achitatã la casieria
provocate de îngheþ, utilizatorul Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta
este obligat sã suporte costul
întregii operaþiuni de schim- de 14 ani trebuie sã se prebare precum ºi al contorului. zinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu,
Apã - Canal SA solicitã abo- în termen de 15 zile dupã
naþilor ce deþin robineþi sau împlinirea vârstei de 14 ani, în
ciºmele în curþi ºi grãdini sã vederea eliberãrii unui act de
nu lase robinetele deschise ca identitate, cu urmãtoarele
mãsurã împotriva îngheþului. documente:
Consumurile în astfel de cazuri
- cererea pentru eliberarea
sunt mari : 4 picãturi/secundã actului de identitate, semnatã
cumuleazã 2,9 mc/lunã, iar un atât de minor, cât ºi de pãrinte/
„fir” de apã cu diametru de
1 mm reprezintã aprox. reprezentant legal (se
primeºte de la ghiºeu);
6,5 mc/lunã.

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

- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original
ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14
ani, minorul se prezintã la
ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor, însoþit de unul
dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea serviciului
public de asistenþã socialã
sau de persoana cãreia i-a
fost încredinþat în plasament,
pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.
PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

7,30 - 16
7,30 - 16
8,30 - 18,30
7,30 - 16
7,30 – 12
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Anul 2017 a adus lucrãri de modernizare importante Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
la Cãminul Cultural din Sebeºu de Sus
Tãlmaciu vã informeazã

