Anul X, nr. 114
mai
2018
4 pagini
Aceastã ediþie
se distribuie gratuit
PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALÃ FONDATÃ DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL RACOVIÞA ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA

De Ziua Eroilor
Eroii neamului au fost comemoraþi, prin diverse
procesiuni, ºi la Racoviþa ºi Sebeºu de Sus.

Astfel, la monumentele închinate eroilor ºi la bisericile ortodoxe,
credincioºi, preoþi, oficialitãþi locale, elevi ºi cadre didactice de la instituþiile
de învãþãmânt locale, au cinstit prin diverse momente,imediat dupã slujba
de Înãlþarea Domnului, jertfa supremã fãcutã de înaintaºi.
Preoþii au oficiat Parastasul de pomenire, s-au rugat pentru sufletele
celor trecuþi la Domnul, iar copiii au recitat poezii patriotice ºi au cântat
cântece ºi imnuri dedicate eroilor.
La finalul fiecãrei procesiuni, la cele douã monumente au fost depuse
coroane de flori din partea Primãriei comunei Racoviþa.

Joi, 24 mai 2018, începând cu ora
18, la sediul Primãriei comunei
Racoviþa se va desfãºura ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local Racoviþa.
Ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
acordarea unui mandat special în
vederea exercitãrii votului favorabil
privind aprobarea preþurilor ºi tarifelor
la serviciile publice de alimentare cu
apã ºi de canalizare pentru întreaga
arie de operare pentru SC APÃ
CANAL SIBIU SA ºi aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii
conexe serviciilor de utilitãþi publice.
Iniþiator – primarul comunei Racoviþa, Olariu Simion (avize - Comisia
de specialitate pentru dezvoltare
economico - socialã, buget – finanþe,
Comisia de specialitate pentru
învãþãmânt, culturã , sãnãtate ºi
familie, Comisia pentru administraþia publicã localã, juridicã ºi de
disciplinã);
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu de
venituri ºi cheltuieli ºi rectificarea listei
de investiþii pe trim II anul 2018 al
comunei Racoviþa.
Iniþiator – primarul comunei Racoviþa – Olariu Simion (avize - Comisia
de specialitate pentru dezvoltare
economicã - socialã, buget – finanþe,
Comisia de specialitate pentru învãþãmânt, culturã , sãnãtate ºi familie,
Comisia pentru administraþia publicã localã, juridicã ºi de disciplinã).

A fost semnat contractul de
execuþie lucrãri pentru terenul de
sport din Sebeºu de Sus
La începutul acestui an, primarul comunei Racoviþa, Simion Olariu, ºi
reprezentantul Centrului Regional pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale
7 Centru Alba Iulia au semnat contractul de finanþare pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil în condiþiile Programului Naþional
pentru Dezvoltare Ruralã, pentru proiectul „Amenajare teren de sport
multifuncþional, comuna Racoviþa, judeþul Sibiu”.
În data de 17 mai, a fost semnat contractul de lucrãri pentru execuþia

proiectului, valoarea convenitã pentru îndeplinirea acestuia fiind de
243.494,41 lei, la care se adaugã TVA în valoare de 46.263,94 lei.
Contractul va intra în vigoare dpã primirea fiºei de avizare a achiziþiei
de lucrãri din partea AFIR.
Dupã primirea fiºei de avizare a achiziþiei de lucrãri, durata contractului
de execuþie este de 60 de zile.
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 nocturnã cu panouri solare.
Acest proiect a fost depus de comuna Racoviþa prin intermediul
Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã „þara Oltului”.

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.
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Poftiþi la Târg!
Cei ce doresc sã vândã sau sã
achiziþioneze diverse mãrfuri de
utilitate generalã sunt aºteptaþi
vineri, 25 mai, la cel de-al doilea
Târg Tradiþional General desfãºurat, în acest an, pe teritoriul
comunei Racoviþa. Târgul va fi
organizat în noua locaþie destinatã
acestui tip de activitãþi, în imediata
apropiere a DJ 105 G (Avrig –
Tãlmaciu), pe partea dreaptã a
drumului comunal ce face legãtura
cu satul Sebeºu de Sus.
Târgul de la Racoviþa a fost
autorizat, pentru noua locaþie, în
cursul anului trecut.
Celelalte douã târguri similare ce
se vor mai organiza în acest an la
Racoviþa se vor desfãºura în zilele
de 5 august ºi 25 septembrie.

rosu galben albastru negru

ªedinþa ordinarã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
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Încheiat astãzi, 14februarie
2018, în cadrul ºedinþei extraordinare a Consiliului Local
Racoviþa. ºedinþa începe cu 10
consilieri din cei 11 în funcþie.
Dl. Drãgoiu Cornel anunþã cã
întârzie. La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar ºi secretarul comunei. Sunt prezenþi
dl. Hulpuº Marius Gheorghe,
precum ºi d-na Frãsie Codruþa, colaboratorul extern pe
contabilitate.
Dl. preºedinte de ºedinþã,
Nicula Iustin, prezintã ordinea
de zi a ºedinþei extraordinare.
Se supune la vot ordinea de
zi. Se voteazã astfel: 10 voturi
pentru, în unanimitate.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa pe anul 2018
Dl. Ivan Simion – „Aº ruga
pe dl. primar, dacã mai este
vreo explicaþie pe lângã celelalte detalieri ale bugetului”.
Dl. primar – „Este o singurã
paginã în plus de pe anul 2016
- 2017, care nu era nevoie sã
fie listatã, erau obiectivele pe
anul 2017”.
Dl. Ivan Simion – „Unde au
fost prevãzuþi banii pentru
organizarea „Fiii Satului”?”
Dl. Drãgoiu Cornel ajunge
la ºedinþã.
D-na Frãsie Codruþa – „La
Cap.67 - Culturã, religie,
recreere, sport”.
Dl. Ivan Simion – „Ce
reprezintã 80 mii lei?”
D-na Frãsie Codruþa –
„Orice alte cheltuieli care nu
reprezintã utilitãþi - anul trecut
au fost pentru târg , pungi. Sau pus mai mulþi bani pentru
cã sunt cheltuieli care nu poþi
sã le prevezi de la începutul
anului , de acolo se pot lua, se
pot adãuga”.
Dl. Ivan Simion – „Nu vi se
pare o sumã mare?”
D-na Frãsie Ccodruþa –
„Sunt pentru Cãminele Culturale, spaþii verzi, parcurile,
sportul”.
Dl. Ivan Simion – „Cine
organizeazã festivalul „Fiii
Satului”? Participãm ºi noi,
consilierii?”
Dl. primar – „Ne-am retras
de la GAL pentru organizarea
acestui festival, se ºtia din
toamnã de acest festival”.
Dl. Ivan Simion – „Consideraþi oportun organizarea
acestui festival?”
Dl. primar – „Da, se împlinesc 575 ani de la atestarea
comunei, în acelaºi an cu
Centenarul Marii Uniri”.
Dl. Ivan Simion – „Consider
cã o sã urmeze o perioadã cu
lucrãri, o sã avem nevoie de
bani pentru o mulþime de
reparaþii”.
Dl. primar – „Tot timpul o sã
fie nevoie de bani, dar e nevoie
ºi de evenimente culturale”.
Dl. Ivan Simion – „Nu contest
cã nu ar trebui, dar ar fi trebuit
sã fim anunþaþi cã se doreºte
organizarea pentru cã sunt din
bani publici”.
Dl. primar – „Nu am þinut un
secret din acest lucru”.
D-na Bucur Simona – „Alte
cheltuieli – bunuri ºi servicii ce presupune?”
D-na Frãsie Codruþa –
„Contractul cu juristul, Jurnalul
de Racoviþa, contractul cu „La
Fântãna”, s-au mai plãtit
expertizele, onorariu lor, sunt
calculate la nivelul cheltuielilor
de anul trecut”.
D-na Bucur Simona – „La
ordine pubicã, ce intrã?”
D-na Frãsie Codruþa – „Tot
ceea ce þine de Serviciul
Voluntar de Situaþii de Urgenþã,
taxa ISU Avrig ºi convenþia

bare se vor aloca ºi diferenþa
de bani”.
Dl. Ivan Simion – „Poºtã ºi
telecomunicaþii - ce prevede?”
D-na Frãsie Codruþa –
„Corespondeþã, internet,
telefonie”.
Dl. Belciu Alin – „Dacã se
considerã cã e mai bine sã se
facã un festival decât sã se
facã dispensarul sau bucãtãria de la Cãmin, nu are rost
sã mai discutãm despre
investiþii la Sebeº”.
Dl. primar – „Investiþiile la
Sebeº sunt pe primul loc.
„Captarea, tratarea ºi înmagazinarea apei” este pentru
Sebeº.
Dl. Belciu Alin – „Putem sã
cuprindem ºi Racoviþa”.
Dl. primar – „Momentan nu,
doar dupã 5 ani ne putem
gândi la varianta ºi pentru
Racoviþa. Trebuie sã ne
încadrãm în cheltuielile din
proiect”.
Dl. Belciu Alin – „La culte,
asociaþii ºi fundaþii sunt 20 mii
lei. Ce prevãd?”
D-na Frãsie Codruþa – „Sunt
pentru ansamblu, Asociaþii
Sportive”.
Dl. Marcu Vasile – „Anul
trecut s-a votat mãrirea de
salariu, care e cuantumul
coeficienþilor?”
D-na Frãsie Codruþa –
„Coeficientul este în funcþie de
salariu minim pe economie”.
Dl. Marcu Vasile – „La
transporturi, carburanþi, suma
este pentru tot anul?”
D-na Frãsie Codruþa – „Bonurile de motorinã sunt prevãzute pe tot anul. Cheltuielile
sunt prevãzute la fel ca anul
trecut, pentru utilajele care
lucreazã”.
Dl. Belciu Alin – „Nu trebuie
sã reglementãm un consum
de carburant?”
D-na Frãsie Codruþa – „Este
reglementat prin lege, se
justificã prin foaia de parcurs
ºi prin numãrul de kilometri”.
Dl. Marcu Vasile – „La piesele de schimb sunt suficienþi
2000 lei?”
D-na Frãsie Codruþa – „La
fiecare capitol sunt alocaþi bani
pentru piese, în funcþie de
unde ºi pentru ce se fac
reparaþiile”.
Dl. Trifu Claudiu – „Suma
pentru festival este mare, se
putea moderniza un dispensar sau altceva cu aceºti bani”.
Dl. primar – „Pentru modernizãri pot fi ºi alte proiecte”.
Dl. Popa Sorin – „Cred cã
trebuie sã ne amintim care e
rolul Consiliului Local. Nu
vreau sã cred cã suntem
folosiþi. Ori de câte ori avem o
obiecþie se considerã cã
suntem rãu intenþionaþi, dar nu
este adevãrat. Tot ceea ce
încercãm sã spunem pare
tendenþios. Atât timp cât nu
suntem lãmuriþi cu privire la
mai multe probleme. De ce nu
semnaþi actele dacã sunteþi
contabilã? Trebuie sã vã asumaþi semnãturile. Vãd mai
multe semnãturi ºi ale d-lui
Hulpuº Marius ºi pe rapoartele de specialitate cât ºi pe
achiziþii publice”.
D-na Frãsie Codruþa – „Am
un contract de prestãri
servicii”.
Dl.Popa Sorin – „Un om care
explicã bugetul ºi îl construieºte, trebuie sã îºi asume
rãspunderea. Nu mi se pare
corect ca raportul de specialitate sã fie semnat de aceeaºi
persoanã care cheltuie banii
– compartimentul de achiziþii.
Problema cu „Fiii Satului” - nu
mi se pare ca, într-un an în care
nu sunt bani pentru investiþii

sã se aloce bani pentru un
festival”.
Dl. primar – „Am considerat
cã trebuie sã se facã ºi
manifestãri culturale. Cetãþenii
au nevoie ºi de destindere ,
trebuie sã mai uitãm de grijile
cotidiene”.
Dl. Popa Sorin – „La Titlu 20
– autoritãþi executive – ce înseamnã 7000 lei materiale?”
D-na Frãsie Codruþa – „Pentru aparaturã, consumabile,
pentru activitatea din primãrie”.
Dl. Popa Sorin – „Alte lucrãri,
servicii, întreþinere?”
D-na Frãsie Codruþa – „Asistenþã tehnicã la programe, la
stare civilã, la Revisal”:
Dl. Popa Sorin – „Cu cine se
face întreþinerea la xerox-uri?”
D-na Frãsie Codruþa – „Cu
dl. Telebuº Marius”.
Dl. Telebuº Marius – „Le
verific din propria voinþã, nu
sunt plãtit pentru acest lucru,
nu am emis nici o facturã
pentru serviciul meu”.
Dl. Popa Sorin – „Existã
vreun contract de mentenanþã?”
D-na Frãsie Codruþa – „Nu ,
nu existã contract”.
Dl. Popa Sorin – „Anul trecut
au fost alocaþi la culturã 35 mii
lei pentru capelã. Ce s-au
întâmplat cu ei?”
D-na Frãsie Codruþa – „Sunt
în excedentul bugetar, iar de
acolo se vor fi folosi pentru
investiþii”.
Dl. Popa Sorin – „Nu se mai
pot regãsi la acelaºii capitol
dacã nu au fost folosiþi?”
Dl. Telebuº Marius – „Consider cã, cultura ºi investiþiile
ºi reparaþiile trebuie sã
meargã împreunã, deoarece
comunitatea mai are nevoie ºi
de culturã. Am fãcut gratis
intervenþiile pentru xerox ºi se
poate verifica în contabilitate”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Poate
ar trebui sã fie mai multã
transparenþã, nu cred cã au
fost intenþii ascunse, dar sî fie
transparenþã pentru cã
suntem aici împreunã pentru
comunitate”.
Dl. Stoia Ioan – „Sper ca ºi
anul acesta sã facem reparaþii,
sã gãsim ºi sã identificãm
sumele necesare, ca pânã la
sfârºitul anului sã realizãm
ceea ce ne-am propus”.
Dl. Ivan Simion – „Având în
vedere cã s-a discutat ºi
despre „Fiii Satului”, propun
votarea de cãtre Consiliul
Local dacã sunt de acord cu
acest festival”.
Se supune la vot organizarea fesivalului „Fiii Satului”.
Se voteazã astfel: 4 voturi
pentru (dl. Nicula Iustin, dl.
Telebuº Marius, dl. Bucur Ioan,
dl. Stoia Ioan), 7 abþineri (dl.
Ivan Simion, d-na Bucur Simona, dl. Belciu Alin, dl. Marcu
Vasile, dl. Trifu Claudiu, dl. Popa Sorin, dl. Drãgoiu Cornel).
D-na Bucur Simona – „Pe
anul trecut nu s-a plãtit cotizaþia
la GAL. De ce?”
D-na Frãsie Codruþa – „Nu
a fost alocatã, dar o sã se facã
plata”.
Dl. Ivan Simion – „Având în
vedere cã Consiliul Local
respinge alocarea baniilor
pentru festivalul „Fiii Satului”,
se pot reloca la alt capitol?”
D-na Frãsie Codruþa – „Pot
rãmâne în cadrul aceluiaºi
capitol dar folosiþi pentru alte
surse”.
Se supune la vot proiectul
de hotãrâre. Se voteazã astfel:
11 voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Ivan Simion – „Aº dori sã
îi spun d-lui primar, cã am fost
informat cã nu mai funcþioneazã iluminatul public”.
Dl. viceprimar – „Nu am fost
informat, dar o sã verific”.
Dl. Ivan Simion – „Când vor
începe lucrãrile la Podul de la
Rãzurele?”
Dl. primar – „Nu vor începe
mai repede de 1 martie, se lucreazã la gamblioane, trebuie

sã fie pãmântul uscat pentru
a se putea lucra”.
Dl. Ivan Simion – „Dacã nu
îºi îndeplineºte obligaþiile
contractuale, ce se întâmplã?”
Dl. primar – „Sper sã nu se
ajungã în aceastã situaþie”.
Dl. Ivan Simion – „Trebuie
sã vã gândiþi, sã urgentaþi
lucrarea, pentru ca drumu sã
fie pus în folosinþã. Sã se facã
niºte demersuri ºi presiuni, sã
se facã scris, sã rãspundã
pentru contract. În contabilitate
se fac plãþi ºi facturi. Cu ce
program lucraþi?”
D-na Frãsie Codruþa – „Cu
Forexe”.
Dl. Ivan Simion – „Mai sunt
probleme cu digul. Nu se
poate face nimic?”
Dl. primar – O sã le facem o
adresã pentru refacerea
digului”.
2. Proiectul privind utilizarea
excedentului bugetar
Acest proiect a fost discutat
în acelai timp cu proiectul de
buget. Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
Dl. primar – „Am primit o
sponsorizare pentru ºcoala
Gimnazialã, pentru atelierul de
învãþare, de la AdiComSoft”.
D-na Frãsie Codruþa –
„Dupã ce se vor aloca banii în
cont, trebuie sã se facã
proiectul de hotãrâre”.
Se supune la vot propunerea. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Popa Sorin – „Am avut
un raport privind cursurile. Dl
viceprimar a participat la cursul
privind incompatibilitãþile.
Despre ce a fost vorba, ce aþi
reþinut la acest curs?
Dl. viceprimar – „Într-adevãr,
am fost la curs, pentru a fi în
temã cu situaþiile de incompatibilitate ºi cu atribuþiile
aleºilor locali. A fost un curs
folositor. Vã pot pune la dispoziþie suportul de curs”.
D-na Bucur Simona – „Ziarul
100% ºi Jurnalul la Racoviþa
pot fi aduse ºi la dispensar?”
Dl. viceprimar – „Am sã
trimit ºi acolo ziarele când vin”.
Dl. Telebuº Marius – „Am
fãcut o solicitare privind
obligativitatea plãþii autorizaþiei
de funcþionare”.
D-na secretar – „V-am fãcut
rãspunsul. Conform legii,
sunteþi obligat la plata autorizaþiei de funcþionare”.
Dl. Telebuº Marius – „ªi anul
acesta se va continua cu dubla
mãsurã?”
Dl. primar – „Nu este dublã
mãsurã, se vor verifica actele
depuse ºi cineva va rãspunde”.
Nemaifiind nimic de discutat, declarãm închise lucrãrile
ºedinþei extraordinare din data
de 14 februarie 2018, drept
pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier
NICULA IUSTIN
Secretar
SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 6 martie 2018
Încheiat astãzi, 6 martie 2018,
în cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 37/05.03.2018.
ªedinþa începe cu 11 consilieri din cei 11 în funcþie. La
ºedinþã participã dl. primar,
secretarul comunei, dl. Hulpuº
Marius Gheorghe – inspector
achiziþii publice, d-na Frãsie
Codruþa – coloborator extern
pe contabilitate.
Dl consiler Nicula Iustin,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate –
11voturi pentru, în unanimitate.

1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea avansului pentru
proiectul pe fonduri europene
“Captare, tratare ºi înmagazinarea apei în Sebeºu de
Sus, com. Racoviþa, jud. Sibiu”
Dl. primar – “Este avansul
pentru cele 2 proiecte pe
fonduri europene”.
D-na Frãsie – “Trebuie
prevãzuþi banii pentru fiecare
dintre proiect sã fie cuprinse
în buget sumele necesare”.
Dl. Ivan Simion – “Firma la
care s-a solicitat avansul este
o firmã privatã sau, cum s-a
ajuns la aceastã firmã?”
D-na secretar – “Este o
Instituþie Financiar Nebancarã,
denumitã Fondul Naþional de
Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderile Mici ºi Mijlocii,
înscrise în Registrul Special al
Bãncii Naþionale a României,
sunt 3 asemenea firme în þarã,
iar aceasta este de la Craiova
ºi are referinþe bune.
Dl. Ivan Simion – “Cheltuielile neeligibile sunt cele
prevãzute sau pot apãrea ºi
alte cheltuieli?”
Dl. Hulpuº Marius Gheorghe – “Pot apãrea ºi alte
cheltuieli sau cele prevãzute
pot scãdea”.
Dl. Ivan Simion – “Comisionul este lunar?”
Dl. Hulpuº – “Da, este lunar
ºi se va plãti de la început,
pentru toatã suma. Este o
sumã acceptabilã”.
Dl. Ivan Simion – “Primele
plãþi se fac din acest cont?”
Dl. Hulpuº Marius – “Toate
plãþile se fac din acest cont.
Este o soluþie data de
Fondurile de Garantare sã nu
fie impedimente pe parcursul
implementãrii proiectelor”.
Se supune la vot proiectul
de hotãrâre. Se voteazã astfel:
11 voturi - pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
solicitarea avansului pentru
proiectul “Amenajare Teren
Sport”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Dacã
se vor primi banii, se vor
executa lucrãrile?”
Dl. primar – “Da, se vor
începe”.
Dl. Ivan Simion – “Procedura
de avizare s-a început?”
Dl. Hulpuº Marius – “Încã
nu, trebuie avizat Proiectul
Tehnic”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cât
mai dureazã pânã la începerea lucrãrilor?”
Dl. primar – “Lucrarea este
destul de complexã, dacã nu
sunt probleme, din luna septembrie se pot începe
lucrãrile”.
Dl. Hulpuº Marius – “La
proiectul “Amenajare Teren
Sport”, procedura este mai
scurtã pentru cã avem achiziþie
directã, la “Captare, tratare ºi
înmagazinarea apei” suma
este mare ºi este nevoie de
procedurã de licitaþie”.
Dl. Telebuº Marius – “Cât
dureazã procedura la teren?”
Dl. Hulpuº Marius –
“Undeva prin luna lulie sperãm
sã terminã procedura, trebuie
sã primim avizarea de la AFIR”.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa
Dl. primar – “Dupã cum am
mai discutat, este nevoie de
rectificarea bugetului pentru a
putea fi cuprinse sumele de
la avansul celor douã proiecte”.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
Dl. Nicula Iustin – “Se poate
închiria buldoexcavatorul
pentru persoane fizice?”
Dl. primar – “Termen de 5
ani nu putem sã îl închiriem”.
Dl. Ivan Simion – “În ce

stadiu ne aflãm cu sala de
sport?”
Dl. primar – “S-a cerut de la
proiectant o altã soluþie tehnicã
pentru modificarea acoperiºului. Sperãm sã finalizãm
cât mai repede”.
Nemaifiind
nimic
de
discutat, se încheie ºedinþa de
îndatã, drept pentru care
semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier
NICULA IUSTIN
Secretar
SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 20 martie 2018
Încheiat astãzi, 20 martie
2018, în cadrul ºedinþei de îndatã a Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 45/20.03.2018.
ªedinþa începe cu 8 consilieri din cei 11 în funcþie. La
ºedinþã participã dl. primar,
secretarul comunei, dl. Hulpuº
Marius Gheorghe – inspector
achiziþii publice.
Dl. Marcu Vasile ºi dl. Belciu
Alin nu pot ajunge la ºedinþã,
lipsesc motivat.
Dl consiler Nicula Iustin,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de
zi.
Se aprobã în unanimitate
– 8 voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre
privind modificarea HCL nr.
15/2018 – avans teren sport
Dl. Hulpuº Marius – “Am
depus la AFIR o achiziþie, am
încheiat un act adiþional ºi a
scãzut valoarea eligibilã. Sunt
niºte corecþii financiare. Dacã
a scãzut valoarea eligibilã,
scade ºi valoarea avansului”.
Dl. IvanSimion – “Ce se întâmplã cu prima solicitare?”
Dl. Hulpuº Marius – “Banii
care s-au achitat la comision
se vor întoarce în contul
primãriei”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “La contabil de ce a semnat dl.
Hulpuº?”
Dl. Hulpuº Marius – “În calitate de reprezentant economic”.
Dl. Ivan – “Când începe
licitaþia pentru lemne?”
Dl. primar – “În 12 aprilie”.
Dl. IvanSimion – “ªi atunci nu
e pentru lemnul de foc, nu cred
cã o sã fie lemne pânã în
toamnã.
Dl. primar- “Sunt lemne
suficiente pentru populaþie”.
Dl. Ivan Simion – “Din 15
aprilie nu mai e voie sã se intre
în pãdure, iar pânã în luna
octombrie nu o sã fie lemne
pentru populaþie. Aceastã
problemã se putea rezolva
dacã primãria fãcea procedura
de achiziþie publicã, iar în rest
se descurca Ocolul Silvic”.
Dl. Hulpuº Marius – “Nu este
aºa de simplu. Procedura este
complicatã. Sunt 4 loturi
separate. Existã posibilitatea
ca primele 3 loturi sã nu fie
licitate. Dacã sunt separate se
vând la pachet ºi cu zonele mai
puþin accesibile”.
Dl. Ivan Simion – “Trebuie
insistat ºi trebuie gãsitã o
soluþie sã se rezolve mai
repede. Lemnele o sã fie
disponibile doar prin lunile
septembrie/octombrie, o sã
fie probleme. Ce se întâmplã
cu dosarul de la culte?”
Dl. Hulpuº Marius – “A fost
publicat programul în Monitorul
Oficial ºi se va publica anunþul
de participare, se vor putea
depune dosarele”.
Nemaifiind nimic de discutat,
se încheie ºedinþa de îndatã,
drept pentru care semnãm
alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier
NICULA IUSTIN
Secretar
SÎRBU MARIA
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pentru pompierii civili”.
Procesul Verbal al
Bucur Simona – „De
ºedinþei extraordinare a ceD-na
s-a înjumãtãþit indemnizaþia
Consiliului Local al
consilierilor?”
D-na Frãsie Codruþa –
comunei Racoviþa
„Pânã la aprobarea bugetului,
din data de
am voie sã deschid doar 1/12
14 februarie 2018
parte din buget. Dupã apro-
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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

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
câteva condiþii: sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
sã aibã domiciliul în judeþul
Sibiu ºi sã aibã acces la
servicii medicale ºi servicii
educative; prin comportamentul sãu în societate, starea
sãnãtãþii ºi profilul psihologic,
sã prezinte garanþii pentru
îndeplinirea corectã a obligaþiilor care revin unui pãrinte,
referitoare la creºterea, îngrijirea ºi educarea copiilor sãi;
sã aibã în folosinþã o locuinþã
care acoperã necesitãþile de
preparare a hranei, igienã,
educaþie ºi odihnã ale utlizatorilor sãi; sã aibã minimum
10 clase absolvite; sã manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta
copilului, apartenenþa etnicã,
religie, stare de sãnãtate; sã
fie dispusã ºi sã aibã capacitatea sã primeascã copil/
copii în plasament în regim de
urgenþã, cu vârste cuprinse
între 0 ºi 3 ani, având in vedere
situaþia de risc.

Cine NU poate fi
asistent maternal
profesionist

DGASPC
cautã
asistenþi
maternali
profesioniºti
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Sibiu recruteazã
asistenþi maternali profesioniºti. Salariul este 1.900
lei/lunã.
Persoanele
interesate
pentru posturile de asistenþi
maternali profesioniºti trebuie
sã se prezinte la sediul
DGASPC de pe strada Mitropoliei nr. 2, la Serviciul
Management de Caz pentru
Asistenþã Maternalã, sau sã
sune la 0269/232.066, interior
42, 43, pentru a primi toate
informaþiile necesare ºi a fi
consiliate de specialiºti.

Cine poate fi asistent
maternal profesionist
Pentru a deveni asistent
maternal profesionist, candidaþii trebuie þinut cont de

Ser
viciul V
oluntar pentru Situaþii
Serviciul
Voluntar
de Urgenþã Racoviþa vã recomandã

Nu poate fi asistent maternal profesionist: persoana
care a suferit o condamnare
prin hotãrâre judecãtoreascã,
rãmasã definitivã pentru
sãvârºirea unei infracþiuni care
ar face-o incompatibilã cu
profesia de asistent maternal
profesionist; pãrintele decãzut
din drepturile pãrinteºti sau
cãruia i-au fost interzise sau
limitate drepturile pãrinteºti
prin hotãrâre judecãtoreascã
rãmasã
definitivã
ºi
irevocabilã; persoana care
suferã de boli cronice psihice
sau boli cronice transmisibile;
persoana care are proprii copii
daþi în plasament.
Mai multe informaþii referitoare la condiþiile de atestare
ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi gãsite ºi
pe site-ul DGASPC Sibiu,
www.dasib.ro.

Facilitãþi financiare
Facilitãþile financiare acordate pentru creºterea ºi îngrijirea copilului în asistenþã maternalã sunt: salariul asistentului maternal (minim pe economie - 1900 lei/lunã); spor de
15% pentru al II- lea copil dat
în plasament; alocaþia lunarã
de plasament în cuantum de
600 lei/copil, iar dacã copilul
este încadrat în grad de
handicap, beneficiazã de
alocaþie lunarã de plasament
majoratã cu 50%, respectiv
900 lei; alocaþia de stat pentru
copil: - pentru copilul cu vârsta
pânã la 2 ani sau pana la 3
ani in cazul copilului cu
handicap - 200 lei/luna; pentru
copilul de peste doi ani - 84
lei/lunã; pentru copilul peste 3
ani încadrat în grad de
handicap - 168 lei/lunã.
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Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã

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.
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Comuna Racoviþa s-a înscris în Programul WIFI4EU
Comunicat de presã
În vederea eliminãrii unor practici întâlnite în viaþa cotidianã
de reþinere a actelor de identitate, fãrã drept, de cãtre persoane
fizice sau juridice, apreciem cã este necesar a vã aduce la
cunoºtinþã cã, este interzisã darea, primirea sau solicitarea
actului de identitate drept garanþie pentru prestarea unor servicii,
pentru încredinþarea unor bunuri ºi valori, pentru plata datoriilor
sau în alte scopuri, de cãtre persoanele neautorizate.
De asemenea, reamintim faptul cã, titularii actelor de
identitate sunt obligaþi sã ia mãsuri pentru a evita deteriorarea,
distrugerea, pierderea sau furtul acestora, sens în care
precizãm cã, furtul actului de identitate trebuie reclamat la
unitatea de poliþie pe raza cãreia s-a produs, în termen de 24
de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea
documentului, la serviciul public comunitar de evidenþã a
persoanelor de la locul de domiciliu sau reºedinþã.
În acelaºi context, menþionãm faptul cã actele de identitate
declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.
Rugãm a se reþine cã, potrivit dispoziþiilor legale, persoana
care a gãsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de
identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligatã
sã îl depunã ori sã îl trimitã, în termen de 24 de ore, la cel mai
apropiat serviciu public comunitar de evidenþã a persoanelor
sau la cea mai apropiatã unitate de poliþie.
Totodatã, actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a
fost ulterior gãsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de
ore la serviciul public comunitar de evidenþã a persoanelor
unde a fost declarat evenimentul.
Nerespectarea cerinþelor legale susmenþionate constituie
contravenþii ºi se sancþioneazã cu amendã de la 25 de lei la
150 de lei, în funcþie de fapta sãvârºitã.

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

Dacã va fi selectatã pentru finanþare, Comisia Europeanã va acorda comunei un bon valoric în
valoare de 15.000 euro,
prin care vor fi suportate
cheltuielile pentru echipamente ºi costurile de
instalare (punctele de
acces la internet), iar
beneficiarul (comuna) va
plãti pentru asigurarea
conectivitãþii (abonamentul
la internet) ºi întreþinerea
echipamentului timp de
cel puþin trei ani.
Vor fi acordate un numãr
de minim 15 bonuri
valorice pe stat membru al
UE, ceea ce însemnã cã
România va beneficia de
35 de bonuri (media europeanã). Valoarea fiecãrui
bon valoric este de 15.000
euro. Bonurile vor fi alocate
pe sistemul „primul venit,
primul servit”.

INFORMAÞII UTILE de la
Dispeceratul Naþional Salvamont

Întâlnirile cu ºerpii pe munte
devin din ce în ce mai dese ºi
în cele mai nebãnuite locuri.
Trei sferturi dintre muºcãturile
de ºarpe apar la persoanele
care prin proprie decizie ating
ºerpi ºi sunt imprudente.
ªerpii veninoºi nu atacã decât
atunci când sunt atacaþi sau
surprinºi. Dacã locuiþi sau
cãlãtoriþi în zone în care existã
ºerpi, îmbrãcaþi haine ce vã
acoperã picioarele. Luaþi un
bãþ lung pentru a-l folosi la
cercetarea vegetaþiei ºi astfel
ºerpii se vor speria ºi se vor
îndepãrta. Nu pãºiþi, nu vã
aºezaþi pe pãmânt, nu mutaþi
lespezi de piatrã înainte de a
verifica locul. Dacã aþi observat
un ºarpe la distanþã, ocoliþi-l
fãrã a-l provoca, iar dacã e
foarte aproape, rãmâneþi
nemiºcat, pentru cã, în
general, se îndepãrteazã
singur. Singurele specii de

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
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.

ºerpi veninoºi din România
sunt viperele, rãspândite
neuniform pe tot teritoriul þãrii,
mai puþin în centrul ºi sudul
Munteniei ºi Olteniei, dar
ajungând în Carpaþi ºi la peste
altitudinea de 2.000 de metri.
Semne ale muºcãturii de
viperã: durerea acutã, tumefierea (umflarea) zonei afectate,
douã înþepãturi mici la distanþã
de circa un centimetru una de
cealaltã, semiconºtienþa, alte
simptome generale - senzaþie
de greaþã, vomã, tulburãri de
vedere, dificultãþi de respiraþie
(tahipnee), hipersudoraþie
(transpiraþie excesivã), dureri
abdominale.

Mãsuri de prim-ajutor
În primul rând, nu faceþi
miºcãri ºi nu vã agitaþi! În caz
contrar, ritmul bãtãilor inimii
creºte, circulaþia sângelui e

acceleratã ºi veninul pãtrunde
mai repede în torentul circulator; mai bine staþi liniºtit
într-un loc umbrit. Anunþaþi
evenimentul la Serviciul Unic
de Urgenþã 112 ºi aºteptaþi
salvatorii. Izolaþi termic victima,
dacã prezintã frisoane, aºezaþi
victima astfel încât sã menþineþi muºcãtura sub nivelul
inimii, curãþaþi cu alcool veninul de pe lângã muºcãturã,
folosiþi, dacã aveþi, o seringã
de aspirat venin, puneþi un
pansament compresiv (nu
garou) deasupra muºcãturii
cãtre inimã ºi administraþii
victimei o aspirinã. Hidrataþivã doar cu apã ºi nu administraþi-i alcool, cafea,
energizante.
Nu se suge veninul cu gura,
nu se arde zona muºcatã, nu
se pune gheaþã pe muºcãturã
ºi nu mâncaþi ºi nu consumaþi
alcool. Deplasaþi victima, fãrã
ca aceasta sã facã vreun efort,
doar dacã aveþi un mijloc de
transport, targã sau mijloc
auto, ºi doar dacã acest lucru
asigurã victimei un real avantaj
privind timpul în care poate
ajunge la o unitate medicalã
de specialitate.
Salvamont România vã
îndeamnã la multã atenþie ºi
responsabilitate când sunteþi
pe munte, întotdeauna puteþi
fi expuºi unui factor de risc, mai
mult sau mai puþin identificat,
evaluat sau înlãturat!
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Comuna Racoviþa a efectuat înscrierea pentru includerea în Programul
WIFI4EU, prin care poate obþine instalarea în spaþiile publice (parcuri, sediul
primãriei, muzee ºi alte instituþii din subordine) a unor dispozitive WIFI, ce
asigurã accesul gratuit la internet, pentru orice cetãþean.

