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Astfel, în curtea ºcolii dar ºi pe terenul de sport, s-au desfãºurat competiþii de îndemânare ºi vitezã la ciclism, patinaj cu role, fotbal, precum ºi concursuri
de desene pe asfalt. La finalul activitãþilor, copiii au fost felicitaþi de reprezentanþii primãriei ºi ai ºcolii ºi au fost rãsplãtiþi cu frumoase cadouri.

Gânduri la final
de an ºcolar
Doresc sã transmit ºi pe aceastã
cale, felicitãrile mele sincere pentru
rezultatele bune ºi foarte bune
obþinute la învãþãturã în anul ºcolar
2017 – 2018, tuturor elevilor de la
instituþiile de învãþãmânt ce funcþioneazã pe teritoriul administrativ al
comunei Racoviþa.
Am fost informat cã tocmai s-a
încheiat un an ºcolar cu unelele
rezultate excepþionale, cã mulþi dintre
elevii de aici au obþinut medii generale foarte bune, fapt care mã bucuã
nespus ºi pentru care þin sã-i felicit.
Doresc vacanþã plãcutã tuturor
copiilor, succes la examene ce
urmeazã absolvenþilor din clasele a
VIII-a ºi adresez mulþumiri cadrelor
didactice pentru devodamentul de
care au dat dovadã faþã de misiunea
pe care ºi-au ales-o în viaþã ºi pentru
cã au depus eforturi astfel încât elevii
noºtri sã facã cinste, prin rezultatele
la învãþãturã, familiilor ºi locului de
unde provin.
Primarul comunei Racoviþa,
Simion OLARIU

ANUNÞ IMPORTANT

DISPOZIÞIA nr. 90 privind
convocarea ºedinþei ordinare din
data de 28 iunie 2018

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1 ºi a art. 115 alin. llit. a, din Legea
nr. 2l5/200l privind administraþia publicã localã, republicatã.
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa, în data de 28
iunie 2018, ora 18, la sediul Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea racordãrii la reþeaua de
distribuþie electricã a persoanelor care reprezintã cazuri sociale
Iniþiator – primarul comunei Racoviþa – Olariu Simion;
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþãrii Parohiei Ortodoxe
Racoviþa cu suma de 35 mii lei, de la bugetul local al comunei Racoviþa
Iniþiator – primarul comunei Racoviþa – Olariu Simion
3. Diverse
Emisã în Racoviþa, la 21 iunie 2018.
PRIMAR OLARIU SIMION
AVIZAT, SECRETAR SÎRBU MARIA

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:

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 manifes-

tãrilor 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.
Cetãþenii din Racoviþa care au rude
în alte localitãþi ale þãrii sau în
strãinãtate, pentru care se doreºte o
invitaþie nominalã la festivitãþile
cuprinse în cadrul manifestãrii „FIII
SATULUI – RACOVIÞA 2018”, invitaþie
ce va fi transmisã prin poºtã, sunt
rugaþi sã se prezinte la Primãria
comunei Racoviþa, în timpul orelor de

program cu publicul, pentru a se
efectua înscrierea în baza de date
pentru aceastã acþiune.
Menþionãm cã „FIII SATULUI –
RACOVIÞA 2018” este o manifestare
publicã, la care poate participa orice
cetãþean al comunei, cu excepþia
activitãþilor unde este necesarã o
înscriere sau rezervare prealabilã.
În numerele viitoare ale publicaþiei
„Jurnalul de Racoviþa” vom reveni cu
informaþii suplimentare despre
aceastã iniþiativã.

LUNI, MARÞI, JOI
7 – 15
MIERCURI
7 – 17
VINERI
7 – 13
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, MARÞI, JOI
8 – 13
MIERCURI
8 – 12, 14 – 17
VINERI 8 - 12

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.

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!

Ultima manifestare „FIII SATULUI
– RACOVIÞA” a fost organizatã în
anul 2000.
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Primãria Comunei Racoviþa
ºi Consiliul Local Racoviþa
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Cu prilejul Zilei Copilului, vineri 1 iunie, ªcoala
Gimnazialã Racoviþa ºi Primãria comunei Racoviþa
au organizat mai multe activitãþi pentru toþi copiii
de la instituþia de învãþãmânt din localitate.

PROCESUL VERBAL al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 28 martie 2018
Încheiat astãzi, 28 martie 2018,
în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local.
La ºedinþã participã dl. primar,
secretarul comunei ºi cei 11
consilieri în funcþie.
Dl. Popa Sorin: „Consider cã dna secretar ar trebui sã înceapã
ºedinþa pânã la aprobarea
preºedintelui de ºedinþã”.
D-na secretar: „Supun spre
discuþie ºi aprobare procesele
verbale ale ºedinþelor anterioare”.
Proces verbal din data de
08.02.2018 - ºedinþã ordinarã
Dl. Ivan Simion: „La iluminat doar
pe tronsonul garã (drumul gãrii) am
fãcut referire. Referitor la Podul de
la Rãzurele - în ce stadiu se aflã?”
Dl. Stoia Ioan: „Astãzi urmeazã
sã toarne betonul”.
Dl. Ivan Simion: „Sã se refacã
din nou solicitare pentru digul de la
vale”.
Dl. Stoia Ioan: „Mâine o sã fie
control, o sã le arãt zona cu
probleme”.
Dl. Belciu: „Remarc calitatea
slabã a materialelor de ºedinþã, sã
se facã copiile mai bine”.
Se supune la vot procesul
verbal al ºedinþei.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
Proces verbal din 14.02.2018 ºedinþã extraordinarã.
Dl. Popa Sorin: „În urma
discuþiilor, am fãcut o solicitare
cãtre Primãrie pentru contractul dna Frãsie ºi dispoziþia privind
atribuþiile contabile ale dl-ui Hulpuº
Marius, având în vedere cã dl.
Hulpuº semneazã acte contabile
ºi face ºi achiziþiile publice.
Referitor la d-na Frãsie, am primit
un contract între Comuna Racoviþa
ºi Adi Com Soft, pentru asistenþã
tehnicã, nu pentru prestãri servicii”.
Dl. primar: „D-na Frãsie are
colaborare cu Adi Com Soft”.
Dl. Popa Sorin: „D-na Frãsie este
funcþionar public, nu are voie sã
aibã contract de prestãri servicii
cu firma Adi Com Soft. Nu existã
nici o bazã legalã pentru activitatea
d-nei Frãsie”.
Dl. primar: „Avem contract cu
firma Adi Com Soft pentru
contabilitate”.
Dl. Popa Sorin: „Referitor la dl.
Hulpuº Marius, am primit Dispoziþia
151, care îl desemneazã sã
exercite viza de control financiar.
Având în vedere acest lucru,
aceastã dispoziþie, dl. Hulpuº
Marius a semnat ºi în calitate de
secretar, pentru el, ºi este ºi
inspector de achiziþii. El face ºi
plãþi, semneazã ºi acte contabile.
Plus cã, conform legii, el primeºte
10% la salariul de bazã”.
- Primãria nu are contract de
prestãri servicii cu d-na Frãsie.
- Dl. Hulpuº Marius era în acel
moment secretar, inspector ºi
avea ºi viza de control financiar,
este vorba de incompatibilitate
simplã”.
Dl. Drãgoiu Cornel: „Sã înþeleg
din ceea ce a menþionat dl. Popa
Sorin, cã dl. Hulpuº Marius vizeazã
actele fiscale, dar le ºi emite ºi le
semneazã”.
Dl. Popa Sorin: „Cea mai indicatã
persoanã la momentul respectiv
era d-na Tulban Elena”.
D-na secretar: „O sã trimitem un
rãspuns scris la cele sesizate”.
Dl. Drãgoiu Cornel: „Referitor la
cursuri, la ce cursuri a participat
dl. viceprimar? În ce localitate?”
Dl. Stoia Ioan: „Cursul a fost
organizat la mare”.
Dl. Drãgoiu Cornel: „Aþi participat
în calitate de consilier sau angajat?”
Dl. Stoia Ioan: „Am fost în calitate
de angajat, legea prevede ca
primarul ºi viceprimarul, în calitate
de demnitari, sã participe la cursuri
de perfecþionare”.
Dl. Drãgoiu Cornel: „Era normal
sã fim ºi noi informaþi referitor la
aceste cursuri”.
D-na secretar: „Dl. Viceprimar a
fost trimis la curs pentru cã era în
primul an de mandat. Puteþi veni cu
propunere în Consiliul Local, sã
participaþi la cursuri. O sã vã
informez când se vor mai organiza
astfel de cursuri”.
D-na Bucur Simona: „Am propus
sã se aducã ziare ºi la dispensar”.
Dl. Stoia Ioan: „O sã trimitem ºi la
dispensar”.
Se supune la vot procesul
verbal al ºedinþei.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
Proces verbal din 28.02.2018 ºedinþã de îndatã.
Nu sunt discuþii.

Se supune la vot procesul
verbal al ºedinþei. Se voteazã
astfel: 11 voturi - pentru, în
unanimitate.
Proces verbal din 6.03.2018 ºedinþã de îndatã.
Nu sunt discuþii.
Se supune la vot procesul
verbal al ºedinþei.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
1. Proiect de hotãrâre privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã
Se propune pentru urmãtoarele
3 luni, ca preºedinte de ºedinþã, dl.
Popa Sorin.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 10 voturi pentru, în unanimitate
Dl. Popa Sorin, preºedinte de
ºedinþã, declarã deschisã ºedinþa
ordinarã.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Popa Sorin – „Termenele de
convocare a ºedinþelor se calculeazã în conformitate cu prevederile Codului Civil de procedurã.
Materialele au fost trimise vineri
(art. 181, art. 182, art. 184)”.
D-na secretar – „Legea nr. 215/
2001 prevede doar 5 zile, nu
specificã cu exactitate dacã se
cuprind prima ºi ultima zi. O sã þin
cont de prevederile Codului de
Procedurã”.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Decontului la
21.12.2017 a Ocolului Silvic Avrig
Dl. Ivan Simion – „Se poate face
ceva cu suma de la excedent, sã
vã interesaþi, sã fie folositã la
cofinanþare pentru proiecte pe
fonduri. Soldul a fost cerut, s-a
virat?”
Dl. primar – „Nu l-am cerut
momentan, dar se va cere”.
Dl. Ivan Simion – „Trebuie
gestionat cum trebuie”.
Dl. Popa Sorin – „Sã fie trecute
toate comisiile de specialitate la
proiectele de hotãrâre, deoarece
consider cã toate comisiile trebuie
sã le avizeze”.
Dl. Marcu Vasile – „Unde au fost
cheltuielile de la Partida 491?”
Dl. Ivan Simion – „A fost o partidã
pentru exploatare, sunt cheltuieli
pentru drumul de exploatare la
Pârâul Sasului”.
Dl. Belciu Alin – „Veniturile la
acest decont sunt defalcate pe
Sebeº ºi pe Racoviþa. Veniturile de
la Sebeºu de Sus sunt mai mari”.
Dl. Ivan Simion – „În urma a 10
ani se pot da aceste venituri, dupã
terminarea amenajamentului”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „La nr. 3 –
masã lemnoasã – nevoi locale. La
ºedinþa de îndatã s-a discutat, dl.
Ivan Simion a specificat licitaþia, mai
avem alte informaþii?”
Dl. primar- „Populaþia îºi poate
completa necesarul de lemne de
la Ocolul Silvic, pe bazã de
solicitare, la preþul pieþei, din
pãdurea Statului (din Rugini)”.
Dl. Ivan Simion – „Pentru
cetãþeni, lemnul de foc pe buletine,
se vor da doar din septembrie”.
Dl. Stoia Ioan – „Ce lucrãri se
întrerup pânã în septembrie?”
Dl. Ivan Simion – „Tãierile
principale. Rãriturile ºi secundarele
se pot face dar în cantitate micã”.
Dl. Stoia Ioan – „În 12 aprilie este
licitaþia, dacã se câºtigã, se va da
voie de la Ocolul Silvic sã
exploateze încã o sãptãmânã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
includerea în domeniul public a
ciºmelei de lângã cimitirul ortodox
Dl. primar – „S-a fãcut
evaluarea, se va face contractul
cu cei de la Apã Canal ºi se va
factura pe primãrie”.
Dl. Popa Sorin – „Referitor la
Raportul de Evaluare, este foarte
bine fãcut, detalierea este amplã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea cofinaþãrii – sprijin POIM
2014-2020
Dl. primar – „Comuna Racoviþa
face parte din acest proiect
naþional, o sã beneficiem de
schimbarea þevilor de apã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
5. Proiect de hotãrâre privind
reorganizarea reþelei ºcolare
pentru anul ºcolar 2018 - 2019
D-na secretar explicã procedura
iniþierii ºi aprobãrii acestui proiect
de hotãrâre.
Dl. Ivan Simion – „Despre
posturile de la ºcoalã, ºtiþi ceva, sa redus vreun post?”

Dl. primar – „Am primit scris de
la Inspectoratul ºcolar, nu s-a
redus nici un post”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
6. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului privind
Asistenþa Socialã
Dl. Popa Sorin – „Ce se întâmplã
cu persoanele care au handicap,
cum pot benefica de îngrijitor care
sã fie angajat?”
D-na secretar – „Dupã obþinerea
certificatului de handicap,
persoana bolnavã poate opta
pentru angajare sau pentru
indemnizaþie. În funcþie de bugetul
comunei, dacã sunt bani suficienþi,
se pot angaja cei care doresc.
Dacã bugetul nu permite, se va opta
pentru indemizaþie”.
Dl. Popa Ioan – „Compartimentul
de asistenþã sã aibã în vedere
situaþia d-lui Bucur Ioan (tatãl d-lui
consilier)”.
D-na secretar – „Compartimentul
de asistenþã poate sã facã o
anchetã socialã, dar eliberarea
certificatului se face de cãtre o
comisie specialã de medici. Dl.
Bucur trebuie sã îºi facã dosarul
medical”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
7. Proiect de hotãrâre privind
transformarea unei funcþii publice
vacante
Dl. Drãgoiu Cornel – „Ce se
întâmplã cu ocuparea postului?
Cunosc situaþia cu acest concurs,
a fost un dosar depus, ce s-a
întâmplat?”
D-na secretar – „A fost un singur
dosar depus, d-an respectivã s-a
încadrat la studii, dar, de când a
terminat studiile a fost încadratã
pe post de contabil, care conform
clasificaþiei COR, acest post
prevede studii medii. În urma
selecþie ºi verificãrii dosarului, s-a
constatat acest lucru ºi dosarul a
fost respins”.
Dl. Ivan Simion – „Ce se întâmplã
cu postul de arhitect?”
D-na secretar – „Momentan,
bugetul comunei nu ne permite sã
angajãm pe acest post. Dupã
rectificarea din luna iulie, în funcþie
de banii ce se vor primi de la stat, o
sã reevaluãm situaþia”.
Dl. Popa Sorin – „Având în
vedere oportunitatea înfiinþãrii
acestui post, trebuie sã se înceapã
procedura de concurs. Referitor
la postul de inspector impozite ºi
taxe, propun sã rãmânã la condiþia
de 1 an vechime în specialiatatea
studiilor”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 11 abþineri.
Proiectul a fost respins, pentru
condiþia de vechime, cu menþiunea
ca procedura sã se repete.
8. Diverse
Dl. Popa Sorin – „Dl. Boadã
Mihai, cel care se ocupã de
impozite, are contract, este în
regulã. D-na Frãsie Codruþa, nu.
Am sã fac o solicitare, un punct
de vedere oficial al primãriei,
referitor la situaþia cu d-na Frãsie.
În legãtura dintre Consiliul local ºi
Primãrie trebuie sã fie mai multe
puncte comune. Conform legii
trebuie afiºate salariile angajaþiilor”.
Dl. Marcu Vasile – „De sunt vor
fi banii pentru festivalul „Fiii
Satului”?”
Dl. primar – „Oricine doreºte sã
sprijine organizarea acestui
festival, este binevenit”.
Dl. Ivan Simion – „De ce nu se
publicã ºi rapoartele consilierilor?”
Dl. primar – „Se poate suplimenta
ziarul pentru luna viitoare, sã fie
publicate ºi rapoartele”.
Dl. Ivan Simion - „În ce stadiu
este PUG-ul?”
Dl. primar – „Suntem în stadiul
de încheiere a contractului de
prestãri servicii cu topometristul”.
Dl. Ivan Simion – „Cum stãm cu
procedura pentru fondurile pentru
bisericã?”
D-na secretar – „S-a început
procedura, s-a publicat în M.O., se
pot depune dosarele pânã în 27
aprilie”.
Dl. Ivan Simion – „De ce nu se
foloseºte buldoexcavatorul ºi
pentru drumul de pe Valea Lupului?
Drumul este deteriorat, curge apã
pe drum , trebuie fãcute 2 rigole
pânã la drumul spre Braniºte, pe
partea stângã, pe partea dreaptã
spre cabane, la fel. În zona Verzãrii
este aceeaºi problemã. Sunt probleme care, cu ajutorul buldoexcavatorului se pot rezolva”.
Dl. Stoia Ioan – „I-am zis de mai
multe ori ºoferului ce are de fãcut.
Luni am avut o discuþie cu dl.
Limbãºan Ioan, pentru cã nu îºi
vede de treabã. Nu mai vreau sã

lucreze pe buldoexcavator, pentru
cã nu îºi vede de treabã”.
Dl. Ivan Simion – „Nu e treaba
Consiliului Local gestionarea
angajaþilor. Noi vã aducem la
cunoºtiinþã problemele, trebuie sã
gestionaþi situaþia”.
D-na Bucur Simona – „În legãturã
cu banii pentru capelã: dacã se
depune un singur proiect, se
repetã procedura?”
D-na secreatar – „Conform Legii
nr. 350/2005, procedura se repetã.
Am sã verific din nou regulamentul
ºi baza legalã, sã fim siguri”.
D-na Bucur Simona – „Nu am
primit raportul de achiziþii, de ce?”
D-na secretar – „Dl. Hulpuº
Marius a fost foarte ocupat cu
pregãtirea documentaþiei pentru
avansurile la proiectele pe fonduri
europene, o sã facã la urmãtoarea
ºedinþã pentru ambele luni”.
Dl. Popa Sorin – „Intrã în
atribuþiile d-lui Hulpuº Marius, este
tendenþios faptul cã nu vrea sã
trimitã raportul”.
Dl. Belciu Alin – „Referitor la
achiziþii, am discutat cu alte
persoane despre cum se fac
achiziþiile pe SEAP. Una dintre
lucrãri este postatã înainte cu 1 zi
de Crãciun. Logic, nimeni nu se uitã
pe SEAP atunci, se uitã doar cine
ºtie cã se va face postarea, exact
firma care a luat lucrarea. Referitor
la dezãpezire: buldo a venit doar
la ora 11, de ce nu a venit la ora 7,
când se pleacã la servicii ºi la
ºcoli?”
Dl. primar – „A avut o problemã
personalã, dar i s-a spus sã punã
lama pentru dezãpezire”.
Dl. Belciu Alin – „E drumul de la
cruce spre Sebeº; s-a plombat dar
drumul este mai rãu ca înainte .
Dacã se dãdea cu griblurã, era în
regulã. Care este primul tronson
care va fi fãcut în cadrul
proiectului?”
Dl. primar- „Începem cu drumul
dintre Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
( scurtãturã)”.
Dl. Ivan Simion – „Podul de la
Rãzurele este poziþionat rãu, prima
maºinã va ajunge pe terenul
cimitirului”.
Dl. primar – „Podul este fãcut pe
cursul râului, pe vechea poziþie,
cu 80 de cm mai jos”.
Dl. Marcu Vasile – „Cât dureazã
reabilitarea strãzilor?”
Dl. primar – „Este o procedurã
care se respectã pentru aceste
proiecte pe fonduri europene”.
Dl. Stoia Ioan – „Pentru pod, am
discutat cu proiectantul, dar mi s-a
explicat cu încadrarea în calcule ºi
cã nu se pot modifica grinzile”.
Dl. Telebuº Marius – „Când s-a
fãcut proiectul, nu s-a fãcut la faþa
locului, la pod? Sã se fi vãzut exact
dimnsiunile”.
Dl. Stoia Ioan – „A fost
proiectantul pe teren, s-au fãcut
mãsurãtorile”.
Dl. primar- „A fãcut proiectarea
perpendicular pe cursul apei”.
Dl. BelciuAlin – „ªanþurile, rigolele,
sunt ºi la Sebeº unde trebuie
curãþate, precum ºi drumul forestier. Am auzit cã cei de la Electrica
au cerut primãriei sã plãteascã
diferenþa de la 4 fire la 6 fire”.
Dl. primar – „Da, ne-au cerut mai
mult de 2 miliarde (bani vechi), dar
momentan nu putem suporta
aceastã cheltuialã”.
Dl. Telebuº Marius – „Referitor
la reþeaua de electricitate, ce
garanþie are?”
Dl. primar – „Momentan, nu s-a
comunicat acest lucru”.
Dl. Ivan Simion – „Nu þine de noi
acest lucru. Se pot obliga ceilalþi
beneficiari sã iºi ia firele care sunt
în plus?”
Dl. primar – „O sã îi înºtiinþãm”.
Dl. Belciu Alin – „Proiectul POIM
2014-2020, de ce ne lasã pe noi la
urmã?”
Dl. primar – „Ne-au comunicat la
terminarea studiilor de fezabilitate
cã, procedura de achiziþie va
începe, ºi vor începe lucrãrile în
acelaºi timp la toate comunele”.
Dl. Marcu Vasile – „Ce mai este
cu staþia de epurare?”
Dl. primar – „Nu este
funcþionalã”.
Dl. Marcu Vasile – „Pe scurtãturã sã se facã ºi acolo rigole.
Sã se ia mãsuri. Tufele de lângã
cimitir sã fie tãiate. La lucrãrile de
la cei de la Electrica s-au blocat 2
trotuare. Sã se facã o sesizare.
Prindeea contoarelor nu e sigurã”.
Dl. Ivan Simion – „A verificat
cineva proiectele tehnice,
proiectele care se fac?”
Dl. Nicula Iustin – „Sã se repare
drumul de lângã cimitir, sã se punã
sort cu beton”.
Dl. Telebuº Marius – „Dupã ce
se terminã lucrarea de electricitate,
cine face parte din comisia de
recepþie?”
Dl. primar – „Face parte ºi un
reprzentant din partea comunei”.

Dl. Telebuº Marsiu – „Toate
sesizãrile sã fie concretizate ºi spuse
în momentul sau pânã la semnarea
pentru terminare lucrãrilor”.
Dl. Bucur Ioan – „La teren, când
se vor începe lucrãrile? Apa când
va fi introdusã?”
Dl. primar – „O sã discut la Apã
Canal sã gãsim o soluþie pentru
introducerea apei, se va face
adresa sã fie pus apometru la
conducta care e de la comunã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Ce este cu
cererea celor cu farmacia de la
Sebeºu de Sus?”
D-na secretar – „Am vrut sã
aduc la cunoºtiinþã solicitarea celor
cu farmacia, deoarece contrctul sa încheiat cu acordul Consiliului
Local. Am sã verific la
compartimentul impozite ºi taxe , în
ce mod se poate înceta contractul
ºi se va comunica”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Referitor la
programul WI-FI gratuit pentru toatã
comuna. Se va începe proiectul?”
D-na secretar – „Am discutat cu
dl. primar pe marginea acestui
proiect, sã vedem ce costuri
implicã, o sã depunem ºi noi cerere
pe acest proeict”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Referitor
la Regulamentul de Asistenþã
Socialã, am discutat cu cei de la
deal, inclusiv cu d-na Pordan , a
fost ajutatã de d-na Vasiu Mãrioara,
inspector în compartimentul de
asistnþã socialã”.
Dl. Stoia Ioan – „Mergem
sãptãmânal la aceste persoane,
sunt monitorizate permanent”.
Dl. Popa Sorin – „Instituþia are
angajat ºofer. El poate merge la
solicitãri, nu viceprimarul”.
Dl. Stoia Ioan – „Am fost solicitat
sã merg, deoarece, am autoritate
în faþa lor”.
Dl. Popa Sorin – Sunt nemulþumit
de cei care lucreazã la site-ul
primãriei, propun sã gãsim o soluþie
pentru publicarea pe site, la timp.
Sã se facã control ºi pentru
xeroxuri, sã fie funcþionale”.
Nemaifiind nimic de discutat, se
încheie ºedinþa ordinarã, drept
pentru care semnãm alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
POPA SORIN IOAN
SECRETAR
SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 17 aprilie 2018
Încheiat astãzi, 17 aprilie 2018,
în cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa. ºedinþa
începe cu 9 consilieri din cei 11 în
funcþie. Dl. Drãgoiu Cornel ºi Bucur
Ioan au anunþat cã nu pot ajunge.
La ºedinþã participã dl. primar ºi
secretarul comunei.
Dl. consiler Popa Sorin, 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 avansului pentru proiectul ,,Dotare Cãmine Culturale”
D-na secretar – “Ca urmare a
aprobarãrii ºi semnãrii cererii de
finanþare pentru proiectul pe
fonduri europene ,,Dotare Cãmine
Culturale în Comuna Racoviþa, jud.
Sibiu,”, avem nevoie de avans
pentru începerea procedurii de
implementare a proiectului.
Avansul va fi garantat de Fondul
de Garantare de la Craiova, la fel
ca ºi pentru celelalte proiecte.
Dl. Telebuº Marius – “Care sunt
dotãrile care au fost prevãzute în
cadrul acestui proiect?”
D-na secretar – “Cortine, decoruri, mese, scaune, sonorizãri,
sisteme video, sisteme de aer
condiþionat pentru Cãminul de la
Sebeº, generatoare pentru curent,
dulapuri, cuiere, precum ºi
costume populare pentru copii
ansamblurilor folclorice care sunt,
sau vor fi la nivel de comunã”. Se
supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru, în unanimitate.
Nemaifiind nimic de discutat, se
încheie ºedinþa de îndatã, drept
pentru care semnãm alãturi.
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER POPA SORIN
SECRETAR SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 26 aprilie 2018
Încheiat astãzi, 26 aprilie 2018,

în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 63/2018. ºedinþa
începe cu 11 consilieri din cei 11 în
funcþie. La ºedinþã participã dl.
primar Olariu Simion, secretarul
comunei d-na Sîrbu Maria ºi
inspector pe achiziþii publice,
dl.Hulpuº Marius.
Dl. preºedinte de ºedinþã, Popa
Sorin, prezintã ordinea de zi a
ºedinþei ordinare.
Se solicitã avizele de
specialitate.
Comisia Buget – Finanþe avizeazã favorabil proiectele de
hotãrâre.
Comisie Învãþãmânt – Culturã –
avizeazã favorabil proiectele de
hotãrâre.
Comisia Juridicã – Dl. Stoia Ioan
– “Nu am avizat proiectele de
hotãrâre, deoarece nu a fost
convocatã comisia de cãtre
preºedintele de comisie”.
Dl. Popa Sorin – “Nu s-a
prezentat avizul dar ºedinþa poate
continua, deoarece avizul este
consultative”.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru
– în unanimitate.
Procesele verbale ale ºedinþelor
anterioare, precum ºi Raportul
Compartimentului de Achiziþii, nu au
fost primite de cãtre dl. Popa Sorin
ºi dl. Bucur Ioan.
D-na secretar – “Am trimis
ulterior procesele verbale ºi
raportul, am sã verific de ce nu au
ajuns la toþi consilierii”.
Proces verbal al ºedinþei
ordinare din data de 28 martie 2018
Dl. Ivan Simion – “Strict pe
procesul verbal nu am obiecþii”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “La discuþia
despre cursul la care a participat
dl. viceprimar, am pus întrebarea
dacã cursul a fost pentru aleºii
locali ºi d-na secretar a zis cã da,
cursul a fost pentru aleºii locali”.
D-na secretar – “Dl. viceprimar
a participat la curs pentru instruire,
fiind primul an de mandat ca ales
local”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se modifice
în procesul verbal ceea ce e scris,
nu eu am zis despre dl. Limbãºan
Ioan cã a venit la ora 9 la serviciu”.
D-na secretar – “Am sã verific
ºi înregistrarea ºedinþei ºi o sã
modific procesul verbal”.
Se propune modificarea
proceselor verbale efectiv, înainte
de publicare .
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 10 voturi
– pentru, o abþinere (dl. Popa Sorin
– nu a primit procesul verbal).
Proces verbal din data de 17.
04. 2018, ºedinþã de îndatã
Nu sunt discuþii. Se voteazã
astfel: 11 voturi – pentru, în
unanimitate.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind
racordarea la reþeaua electricã a
persoanelor care reprezintã caz
social
Dl. Popa Sorin – “Am mai avut
asemenea cazuri, se cunoaºte
situaþia”.
Dl. Nicula Iustin – “Este o mamã
singurã cu 2 copii, nu deþine acte
de proprietate asupra terenului”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi – pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului local al
comunei Racoviþa
Dl. primar – “Este nevoie de
rectificare bugetarã pentru a
cuprinde ºi banii primiþi de la
Consiliul Judeþean pentru P.U.G.,
precum ºi banii pentru finanþarea
ADI APÃ Sibiu, proiectul POIM”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 11
voturi – pentru, în unanimitate.
3. Diverse
Dl. Ivan Simion – “Referitor la
Raportul primit de la compartimentul
de achiziþii publice. Ce înseamnã
experþi cooptaþi la procedura de
achiziþie la proiectul “Captare,
tratare ºi înmagazinarea apei”?”
Dl. Hulpuº Marius – “Conform
legii, instituþiile publice pot apela la
experþi cooptaþi, care pot fi membri
de drept, fãrã drept de vot, datoritã
sumelor mari din cadrul
proiectelor”.
Dl. Ivan Simion – “Avem 4
proiecte pe fonduri europene, ne
puteþi spune ce firmã, ce expert
este contractat care asigurã
exertiza?”
Dl. Hulpuº Marius – “La proiectul
pe “Captare, tratare ºi înmagazinarea apei în Sebeu de Sus”,
se ocupã SC Emava Pres Srl din
Sibiu, la proiectul “Dotare Cãmine
Culturale”, este firma Licitaþii
Zibanit, firmã care se ocupã
de mai multe comune, iar la proiectul

continuare în pag. 3
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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

urmare din pag.2
“Amenajare teren sport multifuncþional”, este o achiziþie directã,
nu e nevoie de experþi”.
Dl. Ivan Simion – “Ce aþi prevãzut în
caietul de sarcini, care este rolul
lor?”
Dl. Hulpuº Marius – “Sunt obligaþi
sã se prezinte la toate ºedinþele ºi
pe partea de tehnic de câte sunt
solicitaþi, dar doar pentru pregãtirea
documentaþiei”.
Dl. Ivan Simion – “Au grad de
rãspundere?”
Dl. Hulpuº Marius – “Nu au drept de
vot, dar rãspund pentru tot ceea ce
fac”.
Dl. Ivan Simion – “Referitor la taxa
de la bariera de la Sebeºu de Sus,
ce procent din încasãri a fost acum
3 ani ºi care este acum?”
Dl. Hulpuº Marius – “A fost 30% ºi
acum avem 23,8%”.
Dl. Ivan Simion – “Ce este cu
proiectul depus pentru grãdiniþã?”
Dl. primar – “Este eligibil fãrã
finanþare, se va depune ºi pe
Ordonanþa 28”.
Dl. Hulpuº Marius – “Am sunat-o
pe d-na Roxana Oprea, ceea care
se ocupã de depunerea pe aceastã
ordonanþã, dar nu rãspunde la
telefon. Mai sunt bani, trebuie sã
încercãm”.
Dl. Ivan Simion – “D-le viceprimar,
credeþi cã o puteþi contacta pe
aceastã d-na Oprea?”
Dl. viceprimar – “Am sã încerc sã
iau legãtura cu ea”.
Dl. Ivan Simion – “Ce s-a mai fãcut
pentru PUG?”
Dl. primar – “S-au trimis toate actele
de la registru agricol, s-a încheiat
contractul cu topometristul”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se urgenteze.
Când credeþi cã se depune dosarul
de avizare?”
Dl. primar – “În procent de 80 - 85
%, documentaþia este finalizatã”.
Dl. Ivan Simion – “Dacã s-a încheiat
contractul cu topometristul, unde
este, de ce nu apare pe raport?”
Dl. Hulpuº Marius – “Încã nu s-a
semnat, s-a discutat pe aceastã
temã sã se ajungã la o înþelegere”.
Dl. Ivan Simion – “Privind lemnele
pentru populaþie, ce s-a întâmpat?”
Dl. primar – “Firma interesatã va
participa la o negociere directã”.
Dl. Ivan Simion – “Dacã participã
cel puþin 1 participant. În ultima
ºedinþã, v-am rugat sã urgentaþi
lucrarea de la Podul de la Rãzurel.
Când se terminã lucrarea? Când pot
anunþa firma sã vinã sã ridice
lemnele?”
Dl. primar – “Mi s-a counicat cã, la
sfârºitul sãptãmânii, se poate trece
pe pod”.
Dl. Ivan Simion – “Dacã pierd
contractul datoritã imposibilitãþii
trecerii pe pod, pot da Primãria în
judecatã. Pot anunþa sãptãmâna
viitoare firma contractantã cã poate
ridica lemnele?”
Dl. primar – “Da, puteþi anunþa”.
D-naBucurSimona–“Ceseîntâmplã
cu podul de peste Olt? Este foarte
degradat”.
Dl. primar – “Trebuie demolat, dar
dupã construirea altei treceri. Se
ocupã cei de la Consiliul Judeþean”.
Dl. Belciu Alin – “Era o problemã cu
dl. Limbãºan Ioan (ºoferul de pe
buldo), s-a rezolvat?”
Dl. viceprimar – “Da, s-a rezolvat
problema. A început sã lucreze
unde este trimis, dupã discuþia avutã
cu el”.
Dl. Belciu Alin – “Cum e contractul
cu cei de la barierã de la Sebeºu de
Sus? Pe ce perioadã este încheiat?
Aþi cãutat ºi pe cineva mai ieftin, cu

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
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.
10% de exemplu?”
Dl. Hulpuº Marius – “Contractul este
încheiat pe 200 de zile, în fiecare
an. Se cautã pe SICAP ofertanþii ºi
dacã nu se gãsesc, se încheie
contractul direct”.
Dl. Ivan Simion – “Se încaseazã,
se va mai încasa, dar se ocupã
cineva ºi de vale, în zilele libere? Se
verificã dacã au rãmas gunoaie?”
Dl. primar – “S-au mai fãcut
verificãri, nu sunt gunoaie lãsate”.
Dl. viceprimar – “Anul trecut am
avut câteva intervenþii, am fost sunat
ºi am verificat”.
Dl. Belciu Alin – “Sã se punã afiº
cu pãstrarea chitanþei pentru
control. Vinerea pânã la amiazã sã
se goleascã þarcul de gunoi ºi lunea
din nou. Banii încasaþi sã se
foloseascã pentru curãþarea zonei/
þarcului”.
Dl. Popa Sorin – “Obiecþia d-lui
Belciu Alin, am înþeles cã trec turiºti
ºi fãrã sã plãteascã. Ce nemulþumiri
sunt?”
Dl. Belciu Alin – “Doar privind banii
ce se încaseazã, sã se foloseascã
pentru curãþarea zonei. Referitor la
rapotul de achiziþii, la licitaþiile pe
SEAP, 3 proiecte au fost depuse în
Ajunul Crãciunului ºi luate de firmã
înainte de Revelion”.
Dl. primar – “A fost publicatã,
postarea este conform legii”.
Dl. Belciu Alin – “Nu mi se pare
corect, sã fie publicat în alt mod , sã
vadã ºi alte firme. S-a semnat 3
contracte în aceeaºi zi cu aceeaºi
firmã”.

Dl. primar – “Postarea a stat pe
SEAP termenul legal”.
Dl. Marcu Vasile – “Aþi fãcut
sesizare celor de la Electrica?”
Dl. viceprimar – “Da, am fãcut, dar
încã nu am primit rãspuns”.
Dl. Trifu Claudiu – “La pârâul de pe
strada Protopop, apar problemele
- fisuri. Cine rãspunde?”
Dl. viceprimar – “Executantul, pe
perioada de garanþie”.
Dl. Hulpuº Marius – “Garanþia este
de 24 de luni”.
Dl. Nicula Iustin – “Referitor la
branºamentele la apã ºi canalizare,
sã fie toatã lumea branºatã înainte
de asfaltare”.
Dl. viceprimar – “O sã verificãm
fiecare branºare în parte, mai ales
la canalizare. Se vor face verificãri
ºi de la Garda de Mediu”.
Dl. Nicula Iustin – “Sã se bage frezã
pe drumuri înainte sã creascã
iarba”.
Dl. Bucur Ioan – “Plasa de la
terenul de sport este cãzutã”.
Dl. viceprimar – “O sã mergem sã
o ridicãm”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “în raportul de
achiziþii, taxa de ecologizare este
pentru Sebeº, la barierã?”
Dl. Hulpuº Marius – “Da, este pentru
barierã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Pe lângã
contractul cu vestiarul, era corect
dacã se semna ºi contractul cu sala
de sport”.
Dl. Hulpuº Marius – “Referitor la
sala de sport, am fost la o ºedinþã
la Culte, la Sibiu, pentru aviz/

autorizaþie. Nu au fost de acord cu
acoperiºul. Proiectantul a refãcut
proiectul dar nu s-a aprobat”.
D-na Bucur Simona – “Nu e bun
proiectantul. Trebuia fãcut lucru de
calitate
pentru
avizarea
documentaþiei”.
Dl. primar – “Am mers iniþial cu
varianta de aliniere la acoperiºul
clãdirii ºcolii, apoi, am venit cu soluþia
sã schimbãm proiectul tehnic, dar
nici aºa nu au aprobat cei din comisia
de la culte”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se facã o
contestaþie la refuzul celor de la
Culte. Sã se facã o adresã ca
urmare a respingerii, sã ne dea ei o
soluþie pentru forma acoperiºului”.
Dl. Hulpuº Marius – “Din luna
ianuarie 2018, la ºedinþã sunt
prezente mai multe persoane,
printre care ºi dl. arhitect ºef al
judeþului Sibiu, dl. Drãgan. Am primit
o adresã privind ºarpanta
acoperiºului ºi geamurile din pod. În
ºedinþa din luna aprilie, s-a discutat
din nou ºi se va trimite rãspuns la
solicitarea noastrã”.
Dl. viceprimar – “S-a discutat cã
este salã de educaþie fizicã, nu de
sport”.
Dl. Ivan Simion – “Dacã nu este
corectã decizia lor, sã se cearã
soluþii”.
Dl. primar – “Am fost de 2 ori în
audienþe la Culte”.
Dl. Ivan Simion – “La prima ºedinþã
nu s-a prezentat nimeni, la a doua
ºedinþã a fost viceprimarul ºi dl.
Hulpuº Marius”.

Dl. Popa Sorin – “Dacã consoderaþi
cã se doreºte sã gãsim o soluþie,
sã stabilim o zi în care sã mergem
sã discutãm cu dl. Drãgan”.
Dl. Ivan Simion – “Sã nu mai
aºteptãm rãspunsul, sã se
stabileascã o întâlnire oficialã cu dl.
Drãgan pentru o soluþie, rãspunsul
sã fie favorabil”.
Dl. primar – “Sunt de acord. Cu
încadrarea în buget, sã gãsim o
soluþie tehnicã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Se mai face
gardul lângã vale, la dl. Olariu, lângã
Transformator? Pe strada Cornel
Lupea sunt ocupate trotuarele cu
utilaje. Nu este în regulã, se ocupã
domeniul public”.
Dl. primar – “Sã se ocupe dl.
viceprimar, sã se plãteascã
ocuparea domeniului public,
conform hotãrârii de Consiliu Local”.
Dl. Ivan Simion – “Sunt 2 tipuri de
probleme, sã laºi utilajele pe o
perioadã scurtã de timp, pe perioadã
agricolã, ºi alta sã le laºi intenþionat.
Sã se rezolve, sã se discute cu cei
care pun utilajele pe domeniul public”.
Dl. Popa Sorin – “Vreau sã îmi cer
scuze referitor la convocarea
Comisiei de Specialiate, eu ar fi trebuit
sã convoc ºedinþa pentru comisia
juridicã. Înainte de aceastã ºedinþã,
am avut o ºedinþã la Comisia de
Evaluare a cererilor de finanþare din
bugetul loal. Am discutat singurul
proiect depus, se va repeat
procedura, conform legii. Privind
anuþul de participare, de ce nu au
fost alocate fonduri ºi pentru culturã?

Cine NU poate fi
asistent maternal
profesionist
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.
În fiecare an s-a acordat bani”.
Dl. primar – “Au fost prinºi banii
pentru “Fiii satului”.
Dl. Popa Sorin – “Cred cã nu
înþelegeþi. Sunt banii pe fonduri
nerambursabile. A fost suma de
50.000 lei din care 30.000 sunt
pentru culte, 15.000 pentru sport,
de ce nu au fost alocaþi bani ºi
pentru culturã? Exemplu, pentru
Ansamblu Doruleþ, sau cei de la
ºcoala Gimnazialã? Am cerut în
acordul Comisiei de Evaluare sã
primesc un rãspuns scris, din ce
motiv nu sunt bani. Vã rog sã îmi
rãspundeþi la solicitare, pentru
informarea celor care vor sã
depunã proiecte pentru culturã”.
Dl. primar – “Este ultima ºedinþã la
care mai particip dacã se mai discutã
de la unul la altul. Sã se discute pe
rând”.
Dl. viceprimar – “Am rugãmintea,
dacã se sesizeazã nereguli, sau
de observã, consilierii au dreptul sã
sesizeze aceste probleme, pe
moment”.
Dl. Marcu Vasile – “În ultimii doi ani
nu au fost numiþi consilieri la recepþia
lucrãrilor. Am rugãmintea sã se þinã
cont de acest lucru”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 26 aprilie 2018,
drept pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier
POPA SORIN IOAN
Secretar
SÎRBU MARIA
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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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A venit vacanþa!

denþiat prin rezultatele bune
ºi foarte bune obþinute la

învãþãturã pe parcursul
anului ºcolar 2017 – 2018,
dar ºi la concursurile ºi
olimpiadele ºcolare, au
fost premiaþi vineri, 15 iunie,
cu prilejul desfãºurãrii
festivitãþii de încheiere a
anului ºcolar, gãzduitã de
sala de festivitãþi a Cãminului Cultural Racoviþa.
La festivitate a fost
prezent ºi primarul comunei Racoviþa, Simion
Olariu, care a þinut sã felicite
elevii premiaþi ºi cadrele
didactice din comunã,
pentru rezultatele obþinute
în acest an ºcolar.
Felicitãri tuturor!

În perioada 6 – 8 iulie,
comuna Turnu Roºu va fi gazda ediþiei a XI-a a proiectului
societãþii civile „Comorile din
Þara Oltului”. Echipe de copii
din toate comunitãþile sibiene
ale Þãrii Oltului (o parte din
“comorile” acestei regiuni),
alãturi de coordonatorii locali,
organizatori, voluntari ºi
diverºi invitaþi vor fi campaþi,
timp de trei zile, într-o tabãrã
situatã în apropierea Mãnãstirii Turnu Roºu, unde vor
participa la cel mai consistent
ºi bine conturat proiect al
societãþii civile din zonã, organizat dupã tiparul proiectelor
Leader.
În tabãra de corturi, copiii

vor participa la diverse activitãþi
ºi probe, pentru a demonstra
cât de bine îºi cunosc teritoriul
din care provin, ce ºtiu despre
tradiþiile, obiceiurile ºi personalitãþile locale, care sunt
calitãþile cele mai de preþ ale
lor ºi cât de pricepuþi sunt
atunci când trebuie sã-ºi gãtescã singuri, sã se gospodãreascã ori sã facã faþã unor
probe ce implicã un efort fizic
sau aptitudini sportive mai
dezvoltate.
“Comorile din Þara Oltului”
este un concurs ecologic de
orientare turisticã ºi cunoºtinþe
generale despre teritoriu, în
care concurenþii, grupaþi în echipe mixte de câte 6 persoane (3

fete ºi trei bãieþi), trebuie sã
parcurgã anumite probe impuse de organizatori. Prin acest
proiect, organizatorii (Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” împreunã cu diverºi coorganizatori sau parteneri)
doresc sã reuneascã copiii din
localitãþile care se gãsesc dea lungul vãii, într-o acþiune de
sensibilizare asupra bogãþiilor
naturale ºi culturale care existã
din abundenþã în spaþiul lor de
viaþã. Ediþia de anul acesta va fi
organizatã cu implicarea
Primãriei comunei Turnu
Roºu, ªcolii Gimnaziale “Matei
Basarab” Turnu Roºu ºi
Asociaþiei de Prietenie “Ille et
Vilaine – Sibiu”.
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Cei mai buni elevi din
comunã, care s-au evi-

“Comorile din Þara Oltului”
a ajuns la ediþia a XI-a

La finalul ediþiei de campionat
S-a încheiat Campionatul Ligii a V-a, Seria Sibiu Est, an competiþional 2017 – 2018, în care a
activat ºi echipa de fotbal A.S. Viitorul Racoviþa.
Ultimele rezultate:
- etapa 12, 22 aprilie 2018 - A.S. Viitorul Racoviþa - A.S. Chirpãr (3 – 4);
- etapa 13, 28 aprilie 2018 - A.S. Arpaºu - A.S. Viitorul Racoviþa (2 – 1);
- etapa 14, 6 mai 2018 - A.S. Viitorul Racoviþa - A.S. Fraternitas Tãlmaciu (0 – 3);
- etapa 15, 13 mai 2018 - Lyons.Club Vurpãr - A.S. Viitorul Racoviþa (0 - 3);
- etapa 16, 17 iunie - A.S. Viitorul Racoviþa - Voinþa Roºia (4 – 2);
- etapa 17, 2 iunie 2018 – Corsav Veºtem – A.S. Viitorul Racoviþa (12 – 2);
- etapa 18, 10 iunie 2018 - A.S. Viitorul Racoviþa – F.C. Avrig (3 – 3)
La finalul campionatului, echipa A.S. Viitorul Racoviþa se aflã pe locul 7 al clasamentului, cu
18 puncte.
sursa: www.frf-ajf.ro/sibiu

