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Urare pentru
doamne ºi
domniºoare

Poftiþi la târg!

Primãvara este anotimpul
renaºterii, al învierii la
viaþã. Cu prilejul zilelor de
1 ºi 8 martie, doresc
tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor sã aibã
parte de o primãvarã
minunatã, plinã de
dragoste ºi realizãri.
La mulþi ani!

Pregãtiri pentru „FIII SATULUI – RACOVIÞA, 2018”
Pentru a marca aºa cum se
cuvine împlinirea a 575 de ani
de la prima atestare documentarã a localitãþii Racoviþa,
dar ºi în semn de respect pentru
manifestãrile dedicate aniversãrii Centenarului Marii Uniri de

la 1 Decembrie 1918, primarul
comunei Racoviþa, Simion Olariu, a început demersurile pentru
organizarea în zilele de 25 ºi 26
august 2018, a Sãrbãtorii „FIII
SATULUI – RACOVIÞA, 2018”.
Persoanele ce doresc sã-ºi

aducã contribuþia la organizarea
manifestãrilor sãrbãtoreºti, ce
au propuneri ºi iniþiative ce pot fi
incluse în program etc, sunt invitate sã ia legãtura cu primarul
comunei, pentru stabilirea altor
detalii.

În numerele viitoare ale publicaþiei „Jurnalul de Racoviþa” vom
reveni cu informaþii suplimentare despre aceastã iniþiativã.
Ultima manifestare „FIII
SATULUI – RACOVIÞA” a fost
organizatã în anul 2000.

Reorganizãri
la Primãria Racoviþa
Pentru organizarea cât mai eficientã a activitãþii în cadrul
Primãriei Comunei Racoviþa, de câteva sãptãmâni
Compartimentul Contabilitate - Impozite ºi Taxe Locale –
Casieria a fost mutat la parterul instituþiei, în spaþiul ocupat
anterior de Oficiul Poºtal Racoviþa.
Atragem atenþia tuturor cetãþenilor cã accesul la aceste birouri se
face prin intrarea exterioarã lateralã (fosta uºã a Poºtei).
Vã mulþumim pentru înþelegere!
Primãria comunei Racoviþa

Finanþare guvernamentalã
pentru reabilitarea unor drumuri publice
În perioada urmãtoare,
mai multe strãzi ºi
un drum comunal,
situate pe teritoriul
administrativ al
comunei Racoviþa,
vor fi reabilitate
datoritã unei importante
finanþãri guvernametale.
Joi, 22 februarie, primarul
comunei, Simion Olariu, a fost
prezent la Ministerul Dezvoltãrii
Regionale, Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene,
unde, împreunã cu ministrul de

resort, Paul Stãnescu, au
semnat Contractul de finanþare
pentru Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, în scopul
realizãrii obiectivului de investiþii
“Reabilitare drumuri comunale
ºi reþea stradalã comuna
Racoviþa, judeþul Sibiu”. Prin
acest document, Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administraþiei
Publice ºi Fondurilor Europene
ºi-a luat angajamentul alocãrii
unei finanþãri în sumã totalã de
4.923.291,31 lei pentru realizarea obiectivului de investiþii
menþionat. Valoarea totalã a
investiþiei a fost stabiltã la
5.272.655,47 lei.
Contractul de finanþare în-

cheiat are o valabilitate de
4 (patru) ani ºi, în condiþii
speciale, poate fi prelungitã cu
maxim 2 (doi) ani.
Practic, prin acest contract de
finanþare, comuna Racoviþa va
putea asigura reabilitarea ºi
modernizarea a douã strãzi din
satul Racoviþa (strada Cornel
Lupea – parþial ºi strada Sebeºului), a patru strãzi din satul
Sebeºu de Sus (strada Valea
Moaºei, strada Bisericii, strada
Eroilor ºi strada Cãminului),
precum ºi drumului comunal
DC 58 (între intersecþia cu strada
Sebeºului din Racoviþa ºi
intrarea în satul Sebeºu de Sus
– strada Valea Moaºei).

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!

ANUNÞ
ANGAJARE
Comuna Racoviþa, judeþul
Sibiu, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacante de
Inspector, grad profesional
asistent, în data de 5.04.2018,
ora 10 –proba scrisã ºi în data
de 10.04.2018, ora 10 –
interviul.
Concursul se organizeazã la
sediul Primãriei Racoviþa, str.
Protopop Valeriu Florianu, nr.
416, jud. Sibiu. Înscrierile se
fac la secretariatul Primãriei Racoviþa, în perioada
26.02.2018 - 19.03.2018.
Bibliografia pentru concurs se
poate ridica de la secretariatul
Primãriei. Relaþii suplimentare
se pot obþine la telefon
0269/527201.
Primar, Olariu Simion
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rosu galben albastru negru

Aducem la cunoºtinþa tuturor persoanelor interesate cã luni,
12 martie, se va desfãºura Târgul General Tradiþional din
comuna Racoviþa. De asemenea, vã informãm cã celelalte
târguri similare se vor desfãºura în zilele de 22 mai, 5 august
ºi 25 septembrie. Vã aºteptãm în numãr cât mai mare!

Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

Proces Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
21 decembrie 2017
Încheiat astãzi, 21decembrie
2017, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa. ªedinþa
începe cu 10 consilieri din cei 11
consilieri în funcþie. Dl. Marcu Vasile
a anunþat cã întârzie. La ºedinþã
participã dl. primar ºi secretarul
comunei.
În salã sunt prezenþi preotul
Bisericii Ortodoxe din localitatea
Racoviþa , consilieri ai bisericii
ortodoxe, dl. Hulupº Marius Gheorghe – inspector achiziþii publice,
precum ºi membrii ºi jucãtori ai
Asociaþiei Sportive Viitorul
Racoviþa.
ºedinþa începe cu alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru
urmãtoarele 3 luni. Urmeazã dl.
Nicula Iustin. Se supune la vot
proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 9 voturi pentru, 1 abþinere –
dl. Nicula Iustin.
Dl. Nicula Iustin prezintã ordinea
de zi. Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 10voturi pentru, în
unanimitate.
Se supune la vot suplimentarea
ordinii de zi. Se voteazã astfel: 10
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 supune spre
aprobare procesul verbal ale
ºedinþei ordinare din data de
29.11.2017 a Consiliului Local.
1. Proces verbal din data de 29
noiembrie 2017- ºedinþã ordinarã.
Dl. Ivan Simion clarificã situaþia
privind plecarea d-lui Telebuº. Sã
se specifice cã dl. Telebuº Marius
a plecat de la ºedinþa ordinarã.
Dl. Belciu Alin – “Am cerut sã se
facã comisie pentru licitaþia la
proiectul - Captare, tratare ºi
înmagazinare a apei în localitatea
Sebeºu de Sus -”.
Dl. primar – “O sã þinem cont la
momentul constituirii comisiei de
licitaþie”.
Se supune la vot procesul
verbal din data de 29.11.2018. Se
voteazã astfel: 10 voturi pentru, în
unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Act Adiþional la
contractul de administrare fond
forestier cu Ocolul Silvic Avrig.
Dl. primar – “Avem un contract
de administrare cu Romsilva, prin
Ocolul Silvic Avrig. Eram obligaþi sã
plãtim administrarea pãdurii. Prin
modificarea art. 10 nu vor mai fi
penalitãþi, iar Ocolul Silvic, din
exploatarea pãdurii la sfârºit de an,
face echilibrarea sumelor. Prin
aceastã reglementare se stabilesc
condiþiile de platã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
îndreptarea unor erori materiale din
HCL nr. 43/2017 privind sprijinirea
financiarã a unitãþilor de cult.
Dl. Marcu Vasile ajunge la
ºedinþã.
Dl. Popa Sorin – “Trebuie
stabilite câteva lucruri. E bines sã
fim atenþi la Regulamentul care face
obiectul Ordonanþei nr. 82, trebuie
sã þinem cont când se vor depune
proeictele, ca sã nu aparã
interpretãri la evaluãrile care se
fac. Atunci când ne asumãm un
vot, trebuie sã ne asumãm rãspunderea. Din punctual meu de vedere, Regulamnetul este bine fãcut”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
numirea unei comisii de evaluare a
proiectelor depuse în baza
Regulamentului pentru sprijinirea
unitãþilor de cult.

Dl. Popa Sorin – “Vreau sã vã
aduc la cunoºtinþã cã sunt câteva
criterii pentru stabilirea membrilor
comisiei. Conform Legii nr. 98, sunt
prevãzute condiþiile celor care pot
fi membri în comisia de evaluare”.
Se trece la propuneri:
- Dl. Ivan Simion – propune pe
dl.Trifu Claudiu;
- Dl. Trifu Claudiu – propune pe
dl. Drãgoiu Cornel Mircea;
- Dl. Belciu Alin – propune pe dl.
Marcu Vasile;
- D-na Bucur Simona – propune
pe dl. Belciu Alin;
- Dl. Ivan Simion – propune pe
dl. Nicula Iustin.
Se supun la vot propunerile. Se
voteazã astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
Se trece, cu acordul consilierilor,
la discuþiile cu reprezentanþii
Bisericii Ortodoxe din localitatea
Racoviþa.
D-na secretar explicã procedura
de depunere a cererilor de
finanþare. Trebuie respectatã
procedura, cu publicarea în
Monitorul Oficial a programului de
depunere a cererilor, dosarele sã
fie depuse în termenul prevãzut de
Regulament, comisia sã evalueze
toate proiectele depuse.
Dl. Ivan Simion verificã dosarul
depus de Biserica Ortodoxã.
“Consider cã acest dosar este
complet ºi conform legii. Când se
va începe procedura?”
D-na secretar – „Începând cu
luna ianuarie , dupã stabilirea
principalelor criterii la bugetul local,
se va începe procedura de
selecþie”.
D-na Bucur Simona – “De ce nu
s-au dat actele mai devreme, sã
ne putem încadra pe anul acesta?”
Dl. primar – “Autorizaþia de
construcþie a fost ridicatã, dar nu
a ajus la mine pentru verificare”.
Dl. preot Iridon – “Avem la
dispoziþie 180 de zile, sã sperãm
cã ne vom încadra în termen”.
Dl. Popa Sorin – “Trebuie sã
þinem cont de procedurã, dacã este
numai un proiect se va repeta
procedura, dacã sunt depuse douã
proiecte se va face procedura de
selecþie”.
Dl. Popa Sorin – “Vreau sã îl
întreb pe dl. primar dacã îºi menþine
poziþia privind folosirea capelei de
cãtre alte culte”.
Dl. primar – “Pentru mine
personal, nu vãd o problemã în
acest lucru, dacã este liberã, sã
fie folositã ºi de alte culte”.
D-na Bucur Simona – “Sã ne
spunã ºi reprezentanþii Bisericii
Ortodoxe ce pãrere au despre
acest lucru”.
Dl. preot Iridon – “Am mai exprimat punctul nostru de vedere.
Dacã era construitã în alt loc, se
putea folosi în comun, dar este pe
terenul care aparþine Bisericii
Ortodoxe”.
Dl. Ivan Simion – “Având în vedere situaþia, s-a ajuns la construcþia capelei printr-o înþelegere.
Atunci nu s-a pus problema folosirii
fondurlor publice. Nu ar fi onest sã
dãm alte conotaþii acestei construcþii. Cred cã ar trebui sã pãstrãm idea iniþialã pentru construcþia
capelei. Construcþia a plecat de la
reglarea problemelor cu terenurile,
a plecat de la un cuvânt dat”.
Dl. Belciu Alin – “Dacã s-a construit în curtea Bisericii Ortodoxe,
sã se foloseascã pentru ortodocºi, a fost un schimb de teren, o
promisiune cã se va construi. Sau alocat pânã acum bani sã se
termine capela ºi nu s-a terminat”.
Dl. primar – “Am notat toate
donaþiile, cât ºi cine le-a dat, sunt
înregistrate”.
Dl. Ivan Simion – “Pânã acum
lucrãrile au fost coordonate de dl.
primar, de acum se va ocupa
Biserica Ortodoxã, ea va coordona
ºi va rãspunde pentru sumele
primate”.
Dl. primar – “Eu personal,
precum ºi Biserica, avem evidenþa
sumelor ºi a lucrãrilor”.
Dl. Ivan Simion – “Am hotãrât
într-o ºedinþã anterioarã preluarea
ciºmelei publice de cãtre comunã”.

Concurs pentru micii
jurnaliºti din Þara Oltului
În perioada 23 octombrie
2017 – 23 mai 2018, copiii
pasionaþi de jurnalism din
zona de sud a judeþului
Sibiu (Þara Oltului) pot
participa la cea de-a treia
ediþie a concursului „Reporter în localitatea mea”,
organizat de Biblioteca
Orãºeneascã Avrig în
parteneriat cu Asociaþia

„Prietenii Avrigului”.
Micii jurnaliºti sunt invitaþi
sã-ºi trimitã creaþiile (reportaje, fotoreportaje, interviuri, eseuri etc) despre
întâmplãrile recente sau de
odinioarã, istorii locale,
legende, personalitãþi sau
diverse evenimente din
localitatea în care trãiesc, la
Biblioteca Orãºeneascã

Dl. primar – “Avem în evidenþã
întocmirea unui raport de evaluare
pentru a fi introdusã în inventarul
domeniului public, iar din primãvarã
va fi pusã în funcþiune”.
Se trece le discutarea proiectelor de pe suplimentarea ordinei de
zi.
1. Proiect de hotãrâre privind
modificarea ºi completarea anexei
nr.1 la proiectul privind “Reabilitare
drumuri comunale ºi reþea
stradalã”.
Dl. primar – “În anexã nu era
introdus DC 58 ºi nici sumele din
cheltuielile neeligibile”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului local al
comunei Racoviþa.
Dl. primar – “S-au primit bani de
la Consiliul Judeþean pentru hotãrâri
judecãtoreºti, pentru primãrie la
capitolul autoritãþi publice –
cheltuieli materiale , utilitãþi”.
Dl. Ivan Simion – “Ne puteþi
justifica sumele care au fost
repartizate la autoritãþi?”
Dl. primar – “S-au prevãzut sume
pentru dezãpezire, pentru acoperirea facturilor, cheltuieli materiale”.
D-na Bucur Simona – “Aveþi
contract de deszãpezire?”
Dl. primar – “Nu avem,
deszãpezirea se va face în regie
proprie. Dacã sunt situaþi extreme,
putem lua cu contract pe orã, din
SEAP, firmã care sã ne ajute”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “La capitol
agriculturã, pentru ce sunt banii?”
Dl.primar – “Sunt pentru
amenajamentul pastoral”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
finanþarea Asociaþiei Sportive
Viitorul Racoviþa.
Dl. Drãgoiu Ccornel – “Care este
situaþia cu proiectul depus pentru
finanþare, care este raportul
Comisiei de evaluare?”
Dl. Popa Sorin – “Am discutat de
2-3 luni. O sã îmi expun punctul de
vedere, al meu personal ºi al
comisiei de evaluare. Nu cred cã
din membrii comisiei sau ai
Consiliului Local sunt persoane
care nu au vrut sã aloce bani pentru
aceastã asociaþie. Trebuie sã se
respecte Regulamentul. Nu am fost
pregãtiþi nici noi, ca comisie, nici
asociaþia, ca solcitatanþi. S-a
respectat procedura, conform
legii. La prima întâlnire s-a constatat anumite lipsuri ale documentaþiei. Nu au fost depuse toate
documentele, dar unele din motive
neimputabile solicitantului, au fost
diverse divergenþe, am fost puºi
în dificultate ºi ca membrii ai
comisiei. Dl.Telebuº nu putea vota,
dar trebuia sã fie înocuit din
comisie. Foarte tare m-a deranjat
articolul din ziar, unde apare faptul
cã noi, Consiliul Local, ne împotrivim
finanþãrii asociaþiei”.
Dl. Popa Sorin citeºte articolul
apãrut în ziarul de Racoviþa,
publicat de Asociaþia Sportivã. În
articol se specificã cã, dl.primar
ºi-a acordat sprijinul ºi noi, Consiliul
Local nu. “Nici d-na Bucur Simona
nu a fost împotrivã ci doar s-a lovit
de niºte articole din lege. Nu a fost
nimeni împotrivã, dar trebuie sã
respectãm un regulamet. Trebuie
modificat acest regulament pentru
cã sunt unele neclaritãþi, dar pe
viitor. Primele douã proiecte au fost
aprobate ºi au fost alocaþi banii în
contul d-lui Telebuº Marius”.
Dl. Telebuº Marius – “Cei de la
bancã nu au putut sã facã cont pe
asociaþie fãrã certificat fiscal. Cei
de la finanþe nu au putut sã facã
certificatul fiscal pânã anul acesta.
Ulterior emiterii certificatului, am
putut face ºi contul asociaþiei”.
Dl. Belciu Alin – “Cum a putut
Primãria sã aloce bani în contul unei
persoane fizice?”
Dl. Hulpuº Marius Gheoghe –
“Este posibil, am sã clarific acest
aspect”.
Dl. Popa Sorin – “În anul 2015,
când s-au alocat banii, nu se

Avrig, prin email (la adresa
bibavrig@yahoo.com) sau
prin poºtã (str. Avram Iancu,
nr. 25, cod poºtal 555200,
Avrig, judeþul Sibiu), cu
menþiunea „pentru concursul *Reporter în localitatea mea*”.
Primele douã ediþii ale
concursului au fost câºtigate de copiii din Scoreiu,
respectiv Turnu Roºu.
Informaþiile ne-au fost
oferite de Maria Grancea,
responsabila Bibliotecii
Orãºeneºti Avrig.

cereau atâtea documente. Am
constatat unele încãlcãrii ale legii,
lipsuri din Regulament. S-au
obºinut documentele ulterior, în
acest moment dosarul este
complet. În momentul evaluãrii au
fost 6 membri, 3 au evaluat ºi 2
mebri s-a abþinut. (Dl. Ivan Simion
a lipsit motivat.) Nu era clarificat în
regulament nimic cu privire la
clarificarea prezenþei”.
Dl. Hulpuº Marius – “În prima
ºedinþã s-a votat evaluarea, din cei
5 membri prezenþi au votat 3
membri ºi 2 membri s-au abþinut”.
Dl. Popa Sorin – “În acest moment, rãmân la decizia Consiliului
Local, cum vom vota acest
proiect”.
Dl. Belciu Alin – “Cine a fãcut
acest Regulament?”
Dl. Popa Sorin – “Consiliul Local
l-a aprobat”.
Dl. Belciu Alin – “Actul privind
contul asociaþiei, apare dl. Telebuº”.
Dl. Hulpuº Marius – “Contul s-a
deschis pe numele d-lui Telebuº,
în numele Asociaþiei”.
Dl. Belciu Alin – “De ce apare tot
timpul dl.Telebuº, peste tot? Este
în incompatibilitate, nu trebuie sã
mai fie membru în Consiliul Local”.
Dl. Marcu Vasile – “Este legal, în
prezent, proiectul Asociaþiei?”
Dl. Popa Sorin – “Am sã rãspund
la final”.
Dl. Ivan Simion – “Pot sã vãd ºi
eu Raportul de evaluare?”
Dl. Popa Sorin – “Raportul este
semnat de cei 3 membri care au
votat”.
Dl. Hulpuº Marius înmâneazã
raportul comisiei, d-lui Ivan Simion.
Dl. Ivan Simion – “Am sî merg
pânã la final cu “abþinere” la acest
proiect, am discutat ºi cu alþi juriºti,
având în vedere cele expuse de
dl. Popa Sorin, am sã mã abþin. Cum
consideraþi d-le. Popa acest
raport?”
Dl. Popa Sorin – “Regulamentul
în forma actual nu prevede cã,
dacã este un singur proiect, se
repetã procedura, dar Legea nr.
350 prevede acest lucru. Nu au
fost depuse documentele la timp.
Ulterior, dupã încheierea procedurii, am primit ºi documentele
lipsã. Eu vin cu un argument pentru
asociaþie: legea prevede cã
autoritatea contractualã poate cere
clarificãri solicitanþilor. Suntem în
situaþia în care putem face un pas
înainte, dar dl. Telebuº sã îºi dea
demisia din comisia de evaluare”.
Dl. Telebuº Marius – “Comisia nu
s-a fãcut doar pentru un singur
proiect, ci pentru mai multe”.
D-na Bucur Simona – “La
momentul depunerii proiectului,
dl.Telebuº trebuia sã îºi dea
demisia”.
Dl. Telebuº Marius – “Am dat o
declaraþie la începutul evaluãrii
proiectului”.
Dl. Popa Sorin explicã situaþia
prezenþei celui de al treilea membru
al asociaþiei.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Fiecare
avem dreptul la un singur vot. În
anul 2015 am fãcut parte din
Consiliul Local mai mulþi consiliei din
actualul consiliu. Am votat cei 2
membri ai asociaþiei, dar pentru al
treilea membru trebuia sã fim
anunþaþi, Codul Civil prevede cã se
putea constitui doar din 2 membri,
nu era necesar al treilea membru”.
Dl. primar – “Trebuia sã se ocupe
cineva de actele asociaþiei”.
Dl. Popa Sorin – “Art.130, în
cazul unui conflict de interese în
comisia de evaluare, trebuia sã îºi
dea demisia, la fel cum a fãcut dl.
Ivan Simion”.
Dl. Hulpuº Marius – “Dl. Ivan nu
era în conflict de interese. Legea
nr. 98 se referã la un contract de
achiziþie publicã, nu la un contract
de finanþare nerambursabilã”.
Dl. Trifu Claudiu – “Este bazã
legalã sã se aloce banii dacã dl.
Telebuº Marius îºi dã demisia”.
Dl. Luca Rãzvan (jucãtor al
echipei de fotbal) – “De ce vã
abþineþi, d-le Ivan?”
Dl. Ivan Simion – “Dacã nu
fãceam parte din comisie, aveam
opþiunea de a vota. Dar, fac parte

din comisie, sunt în conflict de
interese, chiar dacã mi-am dat
demis ulterior din cadrul asociaþiei.
Îmi pãstrez opinia din cadrul
comisiei de evaluare”.
Dl. Luca Rãzvan – “Aþi spus cã
ne veþi susþine, v-aþi luat
angajamentul cã o sã susþineþi
echipa asociaþiei”.
Dl. Ivan Simion – “S-a încãlcat
un regulament, din vina procedurii,
a asociaþiei ºi a d-lui Hulpuº Marius,
care nu a prezentat documentele
la timp”.
Dl. Hulpuº Marius – “Avem
proiectul complet”.
Dl. Ivan Simion – “S-au fãcut 5
ºedinþe ale comisiiei de evaluare
pentru cã nu au fost respectate
procedurile”.
Dl. Hulpuº Marius – “Nu au fost
depuse unele documente din
motive neimputabile asociaþiei”.
Dl. Ivan Simion – “De ce veniþi în
faþa Consiliului Local sã ne acuzaþi
cã nu vrem sã votãm? Procedura
nu este completã, Raportul final de
Evaluare nu a fost însumat de
preºedintele comisiei”.
Dl. Popa Sorin – “Mi-am spus
punctul de vedere, am vrut sã
cãutãm o modalitate legalã, am gãsit
articolul din lege care ne dã posibilitatea sã aprobãm acest proiect”.
Dl. Ivan Simion – “Vreau un
rãspuns sincer: s-a discutat în
cadrul ºedinþelor asociaþei cã,
Consiliul Local nu a fost de acord?”
Dl. Luca Rãzvan – “Nu a fost
nominal, dl. Telebuº a recunoscut
cã nu era documentaþia completã”.
Dl. Popa Sorin – “D-le Hulpuº,
susþineþi cã dacã dl. Telebuº
rãmâne în comisia de evaluare ºi
contestã o terþã persoanã, nu se
întâmplã nimic?”
Dl. Hulpuº Marius – “La acestã
întrebare v-a rãspuns ºi dl. Aldea,
juristul comunei Racoviþa”.
Dl. Popa Sorin – “Singura
obiecþie pe care o am este legatã
de prezenþa d-lui Telebuº în comisia
de evaluare”.
D-na Bucur Simona – “De ce nu
aþi continuat cu asociaþia sportivã
a d-lui Gerea, de ce aþi ales aceastã
variantã?”
Dl. primar – “Jucãtorii nu l-au mai
vrut pe dl. Gerea”.
Dl. Nicula – “D-le Hulpuº Marius,
dupã pãrerea dvs., proiectul este
în regulã?”
Dl. Hulpuº Marius – “Da, proiectul
este în regulã, este complet ºi este
legal”.
Dl. Popa Sorin – “Ce rol aveþi, dle Hulpuº, în aceastã comisie, ca
secretar?”
Dl. Hulpuº Marius – “Ca jurist”.
Dl. Popa Sorin – “Nu aveþi
calitatea de jurist, sunteþi
secretarul unei comisii care trebuie
sã noteze ceea ce hotãrãºte
comisia, nu sã îºi dea cu pãrerea
la ceea ce se hotãrãºte”.
Dl. Hulpuº Marius – “Secretar,
dar privind legile, dau explicaþii”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “D-le Luca,
am observat cã ne acuzaþi cã nu
vã susþinem, dar nici comisia de
evaluare nu este convinsã dupã
atâtea întâlniri”.
Dl. Popa Sorin – “În acest
moment, dosarul este complet, sã
supunem la vot”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, 1 abþinere (dl.Telebuº
Marius).
Diverse:
Dl. Telebuº Marius – “Vã rog sã
mã iertaþi dacã v-am supãrat cu
acest proiect, vã mulþumesc cã neaþi susþinut ºi sper sã fie mândrã
comuna Racoviþa cu aceastã
echipã”.
Dl. Ivan Simion – “A fost defect
buldoexcavatorul. Nu mai este în
garanþie?”
Dl. Stoia Ioan – “Nu mai este, a
expirat garanþia. S-a stricat
turbosuflanta”.
Dl. Ivan Simion – “În referat este
prevãzutã ºi manopera sau numai
piesele?”
Dl. Hulpuº Marius – “Sunt
pevãzute ambele”.
Dl. Ivan Simion – “Decoraþiile/
ornamentele de sãrbãtori sunt de

unicã folosinþã, sau se
refolosesc?”
Dl. Stoia Ioan – “Sunt pãstrate,
se înlocuiesc doar cele defecte”.
Dl. Ivan Simion – “Ce este cu
referatul pentru iluminat public?”
Dl. Stoia Ioan – “S-a schimbat
contractul pentru iluminat ºi pentru
gaz, avem 2 ani fãrã schimbare
de preþ, cu 10 % mai ieftin”.
Dl. Ivan Simion – “În ce constã
achiziþia la construire vestiar?”
Dl. Stoia Ioan – “Avem proiectul
terminat, am postat pe SEAP
pentru contractare firmã, este în
desfãºurarea achiziþia. Mâine se
vor semna contractelele pentru
str. Viroana ºi pentru Sala de
Sport”.
Dl. Ivan Simion – “Sunt gata
proiectele pentru ambele lucrãri?”
Dl. Stoia Ioan – “Da, sunt
finalizate, sunt la proiectant”.
Dl. Ivan Simion – “Am aprobat
investiþia la vestiare, cu condiþia
sã se facã ºi sala de sport pentru
cã avem 300 de copii care nu au
salã de sport”.
D-na Bucur Simona – “Referitor
la ultimul curs de formare, cine a
participat la acest curs?”
Dl. Hulpuº Marius – “Eu am
participat, pentru cã s-a schimbat
legea achiziþiilor ºi platforma, din
SEAP se schimbã în SICAP”.
D-na Bucur Simona – “Aþi putea
putea sã ne faceþi un raport cu
cursurile pe anul 2017? Ce este
cu Podul de la Rãzurele?”
Dl. Stoia Ioan – “Se va finaliza
dupã sãrbãtori”.
D-na Bucur Simona – “Când se
va face mutarea în birourile de jos?
Când se va face curat? Aratã
groaznic geamurile”.
Dl. primar – “Femeia de serviciu
nu vrea sã facã curat, pentru cã
vrea normã întreagã”.
D-na Bucur Simona – “Rezolvaþi
problema”.
Dl. Stoia Ioan – “Nu vrea sã facã
curat”.
D-na Bucur Simona – “Dacã în
luna ianuarie se vor mãri din nou
salariile, sã le atrageþi atenþia
referitor la ceea ce aþi spus acum.
Sunt chiar aºa de mari costurile
pentru 8 ore?”
Dl. primar – “Nu sunt mari costurile, dar ceea ce face ne demonstreazã cã nu se încadreazã în 4
ore”.
Dl. Belciu Alin solicit informaþii
referitor la achiziþionarea pungilor
de Crãciun. De ce nu au putut fi
luate de la magazinele din
Comunã?”
Dl. primar – “D-na de la Mârºa
ne-a fãcut ofertã în fiecare an,
ofertele au fost în regulã”.
Dl. Belciu Alin propune d-lui Luca
Rãzvan sã aducã în echipa de
fotbal mai mulþi jucãtori din comunã,
nu strãini.
Dl. Belciu Alin – “Ce s-a întâmplat
cu lemnele confiscate?”
Dl. primar – “Sunt în custodie la
pepinierã”.
Dl. Marcu Vasile – “Ce sunt cu
rampele de la ºcoala?”
Dl. primar – “Se vor face ranpe
pentru intrarea persoanelor cu
dizabilitãþi”.
Dl. Stoia Ioan – “Suntem obligaþi
de cei de la ISC”.
Dl. Marcu Vasile – “De 2 ani aþi
spus cã se va umple la “Rîpa
Huruitã” cu pãmântul de la cei de la
gaz”.
Dl. Stoia Ioan – “Cei de la gaz au
dus pãmântul unde a fost mai uºor”.
Dl. Popa Sorin – “Vreau sã atrag
atenþia d-lui viceprimar referitor la
pãrãul din faþa casei mele, încã nu
s-a rezolvat problema”.
Dl. Stoia Ioan – “Am sã caut o
rezolvare”.
Având în vedere faptul cã se
apropie Sãrbãtorile de Iarnã,
fiecare consilier îºi exprimã
gândurile bune ºi ureazã tuturor
“Sãrbãtori fericite!”.
Nemaifiind nimic de discutat, declarãm închise lucrãrile ºedinþei ordinare
din data de 21 decembrie 2017, drept
pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier , NICULA IUSTIN
Secretar, SÎRBU MARIA

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.
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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,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/ã, dacã
este cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai
micã de 14 ani, dacã este
cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se
face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta
de 14 ani trebuie sã se prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu,
în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în
vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã
atât de minor, cât ºi de pãrinte/

reprezentant legal (se
primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original
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

SPCLEP Tãlmaciu compartiment evidenþa
persoanelorConsilier,
Elena- Delia Stancu

HOTÃRÂREA NR. 11
privind aprobarea utilizãrii din excedentul
bugetar constituit la data de 31.12.2017 a sumei de
2.385,15 mii lei pentru lucrãri de investiþii secþiunea dezvoltare pentru anul 2018
Analizând raportul de specialitate cu nr. 558/02.02.2018
al serviciului contabilitate, privind utilizarea din excedentul
bugetar, constituit la data de 31.12.2017, a sumei de 2.385,15
mii lei pentru lucrãri de investiþii - secþiunea dezvoltare pentru
anul 2018;

În conformitate cu art. 19 alin. 1 lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a din
Legea nr. 273/2006 privind Finanþele publice locale, precum
ºi Legea nr. 500/2002 privind Finanþele Publice,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit.
a, art. 45 alin. 2 lit. a, ºi ale art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã,
PROPUNE :
Art. l. Se aprobã utilizarea din excedentul bugetar constituit la
data de 31.12.2017 a sumei de 2.385,15 mii lei pentru lucrãri
de investiþii - secþiunea dezvoltare pentru anul 2018, conform
anexei nr. 1, anexei nr. 2, anexei nr. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h,
2i, 2j ºi 2k care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Primarul comunei Racoviþa, în calitate de ordonator
principal de credite ºi compartimentul financiar contabil vor
asigura executarea prezentei hotãrâri.
Art. 3. Prezenta hotãrâre se aduce la cunoºtinþa public prin
grija secretarului comunei Racoviþa.
Adoptatã în comuna Racoviþa, la 14 februarie 2018.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER, NICULA IUSTIN
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR SÎRBU MARIA

Apel de selecþie pentru mãsurile din strategia de
dezvoltare localã a teritoriului „ÞARA OLTULUI”
Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului” anunþã lansarea
celei de a treia sesiuni de
cereri de proiecte pentru mãsura din Strategia De Dezvoltare Localã a teritoriului „Þara Oltului” - M19/2B/1 – „Spriji-

Anunþ cãtre locuitorii comunei Racoviþa
Primãria comunei Racoviþa
vã informeazã cã, începând cu
data de 1 martie 2018, Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) va demara
campania de depunere a cererilor de platã pentru anul 2018.
Fermierii trebuie sã prezinte
la depunerea cererii unice de
platã documentele necesare
care dovedesc utilizarea
terenului agricol (suprafaþa sã
aibã minim 0.3 ha/ parcelã),
inclusiv a terenurilor care conþin zone de interes ecologic,
precum ºi a animalelor. Aceste
documente trebuie sã fie încheiate înaintea depunerii
cererii unice de platã ºi trebuie
sã fie valabile cel puþin pânã la
data de 1 decembrie a anului
de cerere.
Fermierii care vor depune
cereri de platã pentru anul
2018, pentru a obþine adeverinþa necesarã la APIA trebuie
sã facã dovada utilizãrii terenului cu urmãtoarele acte:
- Copie dupã titlul de proprietate, certificate de moºtenitor, act de partaj, contract de
vânzare – cumpãrare;
- Declaraþie cã utilizeazã
terenul în cauzã, semnatã de
cãtre proprietarul terenului, în
faþa secretarului primãriei;
- Numãrul de telefon pentru
proprietarii care nu sunt deplasabili, fiind în imposibilitatea
de a semna declaraþia;
- Contract de arendã (dacã
este cazul).
ATENÞIE! Suprafeþele declarate în cererile unice de
platã, pentru care nu se depun
documentele care fac dovada
utilizãrii terenului pânã la data

limitã de depunere a cererilor
unice de platã, sunt neeligibile.

OBLIGATORIU
 copie de pe cartea de
identitate/buletinul de identitate/paºaport/certificatul de
înregistrare la oficiul registrului
comerþului/certificatul de înregistrare fiscalã, dupã caz, iar
în cazul reprezentantului, copie
de pe datele de identificare,
respectiv carte de identitate/
buletin de identitate/paºaport;
 dovada deþinerii unui cont
bancar activ pe teritoriul
României;
 adeverinþã conform înscrisurilor din registrul agricol,
aferente anului curent de cerere 2018;
procura notarialã, în cazul în care fermierul persoanã
fizicã împuterniceºte o persoanã pentru depunerea cererii unice de platã în numele
sãu sau pentru a-l reprezenta
în relaþia cu APIA;
 documentele necesare care
dovedesc cã terenul agricol,
inclusiv zonele de interes ecologic, se aflã la dispoziþia lor.

DOCUMENTE ANEXATE,
DUPÃ CAZ:
 documentele specifice
schemei solicitate, în cazul în
care acestea trebuie depuse
odatã cu cererea unicã de
platã;
 copia cardului exploataþiei
zootehnice în care sunt înregistrate animalele, din care sã
rezulte codul exploataþiei înscrisã în RNE valabil la data

depunerii cererii unice de
platã pentru proprietarii de
pajiºti permanente.
Se va depune o singurã cerere, chiar dacã fermierii deþin
suprafeþe de teren în diferite
localitãþi sau judeþe.
Este necesar ca fermierii sã
se prezinte la data ºi ora la
care sunt programaþi, deoarece termenul limitã de depunere a cererii de platã este 15
mai 2018, inclusiv. Cererile
unice de platã pot fi depuse ºi
dupã acest termen, în termen
de 25 de zile calendaristice, cu
o reducere de 1% pentru
fiecare zi lucrãtoare a sumelor
la care fermierul ar fi avut
dreptul dacã cererea unicã de
platã ar fi fost depusã pânã la
data de 15 mai, susþin
reprezentanþii APIA.
Fermierii trebuie sã se conformeze acestei programãri,
pentru a evita aglomerarea din
ultimile zile de depunere ºi
pentru a nu îngreuna procesul
de primire a cererilor unice de
platã.
În perioada imediat urmãtoare, toþi fermierii din baza de
date APIA urmeazã sã primeascã invitaþii pentru a depune
cererile de platã, cu respectarea perioadei de depunere
a acestora, respectiv, 1 martie
– 15 mai 2018.
În conþinutul invitaþiilor, fermierii vor regãsi programarea
cu data ºi ora când sunt aºteptaþi sã îºi depunã cererile.
PRIMAR, OLARIU SIMION
REFERENT AGRICOL,
VASIU MIHAELA ANA

nirea tinerilor fermieri si a
fermelor mici”
Data lansãrii apelului de
selecþie: 15.02.2018
Denumire apel 3/M19/2B/1
– 3/18-23.03.2018
Denumirea ºi tipul mãsurii
Sprijinirea tinerilor fermieri
ºi a fermelor mici
A. Sprijin pentru tinerii
fermieri
B. Sprijin pentru fermele
mici
Alocarea indicativã apel
84.417,00 Euro
Cuantum sprijin
A. 40000-50000 Euro
B. 15000 Euro
Beneficiari eligibili
A. SPRIJIN PENTRU TINERII
FERMIERI
- tânãrul fermier aºa cum
este el definit în ART 2 din
R(UE) nr.1305/2013, (UE) nr.
807/2014, (UE) nr. 808/2014,
(UE) nr. 808/2014, (UE) nr.
1307/2013;
- persoana juridicã cu mai
mulþi acþionari unde un tânãr

fermier, aºa cum este el definit
în ART 2 din R(UE) nr.1305/
2013, (UE) nr. 807/2014, (UE)
nr. 808/2014, (UE) nr. 808/
2014, (UE) nr. 1307/2013 se
instaleazã ºi exercitã un control
efectiv pe termen lung în ceea
ce priveºte deciziile referitoare
la gestionare, beneficii ºi la
riscurile financiare legate de
exploataþie ºi deþine cel puþin
50 % + 1 din acþiuni;
B. SPRIJIN PENTRU FIRMELE MICI
Fermierii care au drept de
proprietate ºi/sau drept de
folosinþã pentru o exploataþie
agricolã care intrã în categoria
fermã micã conform definiþiei
relevante cu excepþia persoanelor fizice neautorizate.
Data limitã de depunere a
proiectelor: 23/03/2018
Locul ºi intervalul orar în care
se pot depune proiectele:
Depunerea proiectelor se va
face la sediul Grupului de
Acþiune Localã “Þara Oltului”
din comuna Porumbacu de

Jos, nr. 253, cod 557190, de
luni pana vineri, în intervalul
orar 09:00 – 14:00.
Datele de contact ale GAL
unde solicitanþii pot obþine
informaþii detaliate;
Detalii referitoare la desfãºurarea sesiunii se pot obþine
la sediul GRUPULUI DE ACÞIUNE LOCALÃ ÞARA OLTULUI - Jud. Sibiu, Com. Porumbacu de Jos, nr. 253, cod
557190, de luni pânã vineri, în
intervalul orar 09:00 – 14:00.
Informaþii detaliate privind
accesarea ºi derularea mãsurii sunt cuprinse în Ghidul
solicitantului elaborat de GAL
Þara Oltului pentru mãsura
M19/2B/1 - Sprijinirea tinerilor
fermieri ºi a fermelor mici ºi
pot fi descãrcate de pe pagina
de internet a GAL Þara Oltului
http://taraoltului.ro/.
La sediul GAL Þara Oltului
este disponibilã versiunea pe
suport tipãrit a informaþiilor
detaliate aferente mãsurii
lansate.
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Bonificaþia pentru plata impozitului se acordã pânã la 30 martie
Reamintim tuturor persoanelor fizice ºi juridice
ce au obligaþii financiare
cãtre comuna Racoviþa cã
îºi pot plãti impozitele ºi
taxele locale aferente
anului fiscal 2018, fãrã

majorãri ºi cu o bonificaþie
de 10 % din suma totalã
de platã (pentru impozite),
dacã achitã întreaga sumã
pânã la data de 30 martie.
La Primãria comunei
Racoviþa, casieria unde

se pot face aceste plãþi are
program cu publicul în
fiecare zi lucrãtoare a
sãptãmânii, dupã cum
urmeazã: luni, marþi ºi joi
– între orele 9 ºi 14,
miercuri între orele 9 – 12

ºi 15 - 18, vineri – între
orele 9 ºi 12.
Locuitorii din satul Sebeºu de Sus îºi pot achita
impozitele ºi taxele locale
ºi la Clubul Cãminului
Cultural sebeºu de Sus,

în fiecare zi de miercuri a
sãptãmânii, între orele 9
ºi 12.
Menþionãm faptul cã persoanele ce doresc sã-ºi
achite obligaþiile fiscale în
douã rate au aceastã

posibilitate, cu condiþia respectãrii celor douã termene
limitã (primul termen de
platã fiind 30 martie, iar cel
de-al doilea, 30 septembrie), fãrã a fi percepute
majorãri de întârziere.

S-a prelungit valabilitatea protocolului pentru
gestionarea câinilor fãrã stãpân aflaþi pe teritoriul comunei
Protocolul de colaborare încheiat, în urmã cu mai bine de un an, de Primãria comunei Racoviþa ºi
Primãria oraºului Avrig, ce are ca obiect gestionarea situaþiei câinilor fãrã stãpân de pe teritoriul
comunei, a fost prelungit. Prin aceste protocol, activitatea menþionatã a fost lãsatã în grija Serviciului
Public de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primãriei oraºului Avrig, singura structurã
autorizatã ºi specializatã pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân din zona de sud a judeþului.

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

unitãþile administrativ – teritoriale.
Pentru efectuarea acestui serviciu, fiecare unitate
administrativ - teritoarialã plãteºte oraºului Avrig niºte taxe
(stabilite în funcþie de numãrul animalelor fãrã stãpân
adunate de pe domeniul public, tratamentele efectuate,
costuri întreþinere ºi hranã animale, kilometri parcurºi de
maºina de ecarisaj, numãrul orelor de intervenþie, costuri
tranchilizant etc).
Oraºul Avrig deþine singurul serviciu specializat ºi un
adãpost autorizat pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân
din zona de sud a judeþului Sibiu.
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

Procesul Verbal al ºedinþei de îndatã
a Consiliului Local al comunei Racoviþa
din data de 8 ianuarie 2018
Încheiat astãzi, 8 ianuarie
2018, în cadrul ºedinþei de îndatã a Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 2/05.01.2018.
ªedinþa începe cu 9 consilieri din cei 11 în funcþie. Dl.
Marcu Vasile ºi dl. Bucur Ioan
lipsesc motivat. La ºedinþã
participã dl. primar ºi secretarul comunei.
Dl. consiler Nicula Iustin,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de
zi.
Se aprobã în unanimitate, 9
voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea acoperirii definitive
din excedentul bugetului local
a deficitului secþiunii de
dezvoltare pe anul 2017.
Colaboratorul extern pentru
contabilitate, d-na. Frãsie
Codruþa, dã expplicaþii pentru
suma care se regãseºte în

excedentul bugetar (fondul de
rulment).
Dl. Popa Sorin – “Exprimarea din raportul de specialitate
nu este conformã, se înþelege
cã banii se duc din excedentul
bugetar pentru acoperirea
unor goluri de casã”.
D-na. Frãsie – “Conform legii,
la fiecare început de an se cere
aceastã procedurã contabilã,
denumirea poate duce în
eroare, dar este vorba strict
despre banii care se vor duce
la excedent. Legea prevede cã
banii rãmaºi de la investiþii,
încasãrile ºi toate sumele care
au intrat în buget, conform legii,
trebuie sã se regãseascã în
excedentul bugetar dupã
sfârºitul anului 2017”.
Se supune la vot proiectul
de hotãrâre. Se voteazã astfel:
9 voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Popa Sorin – “Ne puteþi
spune care este suma totalã
aflatã în excedentul bugetar,

cu care plecãm în anul 2018?”
D-na Frãsie Codruþa – “Da,
este vorba de suma de
2385158,28 lei”.
D-na Bucur Simona – “S-au
încheiat contractele de lucrãri
la cele 3 proiecte de investiþii,
sala de sport, vestiare ºi str.
Viroana? Se pot vedea documentele?”
Dl. viceprimar – “Da, s-au
încheiat contractele pentru
toate 3 lucrãri. Am sã îl chem
pe dl. Hulpuº Marius sã vã
prezinte ºi documentele”.
Dl. Hulpuº Marius aduce
dosarele solicitate.
Cele 3 dosare sunt verificate
de cãtre consilieri.
Nemaifiind
nimic
de
discutat, se încheie ºedinþa de
îndatã, drept pentru care
semnãm alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER, NICULA IUSTIN
SECRETAR, SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

Iniþial, protocolul de colaborare a fost încheiat pentru o
perioadã de un an, dar la începutul lui 2018, conducerea
comunei ºi-a manifestat interesul de a prelungi înþelegerea.
Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna ianuarie, Consiliul Local
al oraºului Avrig a luat act de solicitarea Primãriei Racoviþa,
dar ºi de alte cereri similare înaintate de primãriile din
Tãlmaciu, Turnu Roºu ºi Porumbacu de Jos, ºi a adoptat o
hotãrâre prin care a aprobat menþinerea respectivelor
protocoale de colaborare pentru gestionarea câinilor fãrã
stãpân. În acest scop, a fost aprobatã încheierea unor acte
adiþionale la contractele de prestãri servicii încheiate între

