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În urmã cu 11 ani, directorul
executiv al Asociaþiei de Prietenie „Ille
et Vilaine – Sibiu”, Valentin Arvunescu,
un mare iubitor al zonei Þãrii Oltului,
a propus comunitãþilor din acest
teritoriu desfãºurarea unui proiect de
mobilizare teritorialã tip Leader,
dedicat copiilor din instituþiile de
învãþãmânt gimnazial (12 - 15 ani).
Prin acest proiect se intenþiona
crearea unui instrument oarecum
neconvenþional, ce poate ajuta copiii
sã dobândeascã anumite cunoºtinþe
ºi abilitãþi pentru identificarea ºi
valorizarea bogãþiilor naturale, culturale ºi umane din Þara Oltului, sã
cultive în rândul acestora sentimentul
de apartenenþã la o comunitate ºi la
un teritoriu cu identitate definitã, sã-i
ajute la dezvoltarea simþului comunitar, a spiritului de echipã ºi a
încrederii în forþele proprii. Proiectul
s-a materializat prin organizarea
unui concurs de orientare turisticã ºi
cunoºtinþe generale, adresat copiilor
din localitãþile cuprinse în zona
sibianã a Þãrii Oltului (de la Arpaºu
de Jos, pânã la Boiþa). Conform
strategiei iniþiale, în fiecare an gazda
concursului s-a schimbat, alegerea
fiind fãcutã de organizatori în urma
analizãrii ofertelor primite.
Echipele care reprezintã localitãþile
Þãrii Oltului sunt pregãtite de un grup
local de voluntari, format atât din repre-

zentanþi ai ºcolii cât ºi din cetãþeni
dornici sã-ºi promoveze comunitatea.
Imediat dupã prima ediþie a
proiectului, iniþiatorul ºi colaboratorii
acestuia au decis „predarea” ideii
Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului”, structura Leader ce
acoperã teritoriul situat pe malurile
Oltului. Astfel, urmãtorii nouã ani,
rând pe rând, unitãþile administrativ
teritoriale din regiune au fost gazde
pentru Comorile din Þara Oltului,
gestiunea financiarã a proiectului
fiind asiguratã de GAL, organizarea
rãmânând în sarcina unui grup de
coordonatori voluntari, reprezentanþi
ai instituþiilor de învãþãmânt,
administraþiilor locale, ONG-uri ºi
diferite persoane fizice.
Anul acesta, s-a intrat într-un nou
ciclu al proiectului, prima ediþie fiind
gãzduitã de comuna Turnu Roºu, cea
care a fost ºi gazda ediþiei de debut.
Timp de trei zile (6 – 8 iulie), copii,
coordonatori, voluntari ºi însoþitori din
întreg teritoriul Þãrii Oltului, au fost
oaspeþii comunei Turnu Roºu ºi au
încercat tot ce le-a stat în putinþã
pentru a demonstra cã au calitãþile
ºi abilitãþile de a trãi în mijlocul naturii,
cã-ºi cunosc teritoriul de provenienþã,
cã sunt, în mod inconfundabil,
cetãþeni ai acestuia etc.
Tabãra de corturi Comorile din Þara
Oltului a fost amplasatã în mijlocul

pãdurii, pe un teren situat în
apropierea Mãnãstirii Turnu Roºu. În
ciuda eforturilor organizatorice deosebite fãcute de Primãria comunei
Turnu Roºu, Serviciul Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã Turnu Roºu ºi
ªcoala Gimnazialã „Matei Basarab”
Turnu Roºu, locul nu a putut fi gazda
etapei proiectului pânã la finalul
acestuia, condiþiile meteorologice
nefavorabile determinând organizatorii ºi coordonatorii sã evacueze
tabãra în cursul zilei de sâmbãtã,
doar dupã douã probe de concurs
(orientare turisticã ºi traseu aplicativ).
Restul activitãþilor programate pentru
aceastã ediþie au fost organizate la
ªcoala Gimnazialã „Matei Basarab”,
instituþia de învãþãmânt devenind
astfel gazda ad-hoc a proiectului.
Atât în tabãra de corturi din pãdure,
cât ºi la ºcoala din Turnu Roºu (chiar
dacã aici au fost beneficiarii unui plus
de confort), copiii au participat 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 gãteascã
singuri, sã se gospodãreascã ori sã
facã faþã unor probe ce implicã un
efort fizic sau aptitudini sportive mai
dezvoltate. Cum era ºi normal, din

programul de activitãþi nu a lipsit focul
de tabãrã, mini – discoteca, un scurt
spectacol folcloric, o scurtã lecþie
despre jocul de oinã – sportul
naþional al românilor, extrem de
popular în Turnu Roºu, diferite jocuri
ºi concursuri etc.
Dupã desfãºurarea tuturor probelor de concurs, clasamentul realizat
prin cumularea punctelor a condus
la urmãtorul podium al ediþiei 2018,
Comorile din Þara Oltului: 1. Cîrþa, 2.
Avrig 1 (ªcoala Gimnazialã Avrig), 3.
Mîrºa ºi Porumbacu de Jos (acelaºi
numãr de puncte).
Alãturi de directorul ºcolii din Turnu
Roºu, Mihaela Iuliana Floare, la
festivitatea de premiere desfãºuratã
duminicã a participat ºi primarul
comunei gazdã, Stelian Istrate, care
a dorit sã felicite toþi participanþii ºi
sã mulþumeascã tuturor celor ce sau implicat în organizarea ediþiei.
Toþi copiii, coordonatorii echipajelor, organizatorii ºi voluntarii ediþiei au
primit diplome care sã ateste implicarea în proiect. De asemenea, echipele situate pe podium la aceastã
ediþie au primit premii ºi medalii,
campionii din Cîrþa fiind rãsplãtiþi ºi
cu Trofeul „Comorile din Þara Oltului”
(o ladã de zestre în miniaturã), acelaºi
echipaj având cinstea de a pãstra,
pânã la ediþia urmãtoare, „Lada de
zestre a teritoriului”, elementul –

simbol al proiectului.
Dupã o scurtã pauzã, în care se
pot bucura de vacanþa de varã, în
toamna acestui an organizatorii din
nucleul dur al proiectului se vor întâlni
petru bilanþul ediþiei ºi pentru primele
planuri legate de ediþia 2019 a
proiectului. Deja existã anumite idei
referitoare la viitoarea gazdã...

26.08.2018 – ora 10
- participarea la slujba religioasã
din Biserica Ortodoxã Racoviþa (în
port popular);
- parada portului popular ºi precetãþean al comunei, cu excepþia zentarea obiceiului nunþii din Racoviþa;
activitãþilor unde este necesarã o
- cuvântul primarului ºi desemînscriere sau rezervare prealabilã.
narea de titluri de cetãþeni de onoare
Ultima manifestare „FIII SATULUI ºi diploma de merit;
– RACOVIÞA” a fost organizatã în anul
- program artistic;
2000.
- prezentare Mangaliþa de la RacoSãrbãtoarea „FIII SATULUI – viþa de cãtre 20 de bucãtari de la cele
RACOVIÞA 2018” se va desfãºura la mai vestite restaurante din Sibiu ºi
Cãminul Cultural Racoviþa, în curtea din þarã, în cadrul proiectului „Sibiu
Primãriei Racoviþa ºi în curtea ªcolii Regiune Gastronomicã Europeanã”;
Gimnaziale Racoviþa.
- vânzarea de produse tradiþionale;
Evenimentul va avea urmãtorul
- închiderea manifestãrii – foc de
program:
artificii.
25.08.2018 – ora 14
Printre invitaþii ce îºi vor aduce
- primirea invitaþilor;
contribuþia la realizarea spectacolului
- moment de socializare ºi cuvânt folcloric din cadrul sãrbãtorii „FIII
de bun venit;
SATULUI - RACOVIÞA 2018” se aflã
- revederea ºi desfãºurarea Izabela Tomiþã, Gabi Popescu, Anamintirilor (povestea mea);
samblul „Doruri Sibiene”, Anca
- degustarea de produse tradiþionale; Mãrginean, Adriana Anghel, Mariana
- vizitarea ªcolii Gimnaziale Raco- Anghel, Ansamblul Folcloric „Ceata
viþa ºi a muzeului;
Junilor”, Lucian ºi Ioan Rãulea etc.
- bal Fiii Satului;
În numãrul urmãtor al publicaþiei

„Jurnalul de Racoviþa” vom reveni cu
informaþii suplimentare despre
aceastã sãrbãtoare.
„FIII SATULUI – RACOVIÞA 2018”
ESTE FINANÞATÃ EXCLUSIV DIN
SURSE PRIVATE, FÃRÃ IMPLICAREA
BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI
RACOVIÞA.

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
aportul 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.
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

Târg anulat!
Având în vedere mãsurile
excepþionale impuse de
Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale din
cauza apariþiei în þara
noastrã a mai multor focare
de pestã porcinã, aducem
la cunoºtinþa tuturor persoanelor interesate cã Târgul General Tradiþional din
comuna Racoviþa, programat pentru ziua de duminicã, 5 august, este anulat.
Informãm cetãþenii cã
mãsura suspendãrii acestor
acþiuni rãmâne valabilã
pânã la noi ordine.
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Încheiat astãzi, 24 mai 2018, în cadrul ºedinþei
ordinare a Consiliului Local Racoviþa, convocatã
prin Dispoziþia primarului nr.73/2018. ºedinþa începe
cu 9 consilieri din cei 11 în funcþie. La ºedinþã
participã dl. primar Olariu Simion, secretarul
comunei, dna. Sîrbu Maria ºi inspector achiziþii
publice, dl. Hulpuº Marius Gheorghe, precum ºi 2
cetãþeni din localitatea Sebeºu de Sus. Dl. consilier
Marcu Vasile a anunþat cã întârzie. Dl. consier Belciu
Alin a anunþat cã e plecat din þarã.
Dl. preºedinte de ºedinþã, Popa Sorin, prezintã
ordinea de zi a ºedinþei ordinare. Se solicit avizele
de specialitate.
Comisia Buget – Finanþe – avizeazã favorabil
proiectele de hotãrâre.
Comisia Învãþãmânt – Culturã – avizeazã favorabil
proiectele de hotãrâre.
Comisia Juridicã - a avizat favorabil proiectele
de hotãrâre.
Se supune la vot ordinea de zi. Se voteazã astfel:
9 voturi pentru – în unanimitate.
Se discutã procesul verbal al ºedinþei ordinare
din data de 26 aprilie 2018.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Referitor la comentariu pe
care l-am adus. Nu am fost mulþumit de felul în care
d-na secretarã a expus punctul meu de vedere.
Sã se modifice “am o dezamãgire faþã de ceea ce
s-a întâmplat referitor la construcþia vestiarelor,
am observat cã a fost un interes mai mare decât la
sala de sport”.
Dl. Marcu Vasile ajunge la ºedinþã.
Se supune la vot procesul verbal. Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Popa Sorin – “Avem 2 invitaþi în salã, dacã
doriþi puteþi asista la ºedinþã sau putem discuta
înainte.
Dl. Neamþu – “Participãm la discuþii deoarece am
obiecþii cu privire la ambele proiecte”.
1. Proiect de hotãrâre privind acordarea unui
mandat special pentru ADI APÃ
Dl. Popa Sorin – “Avem un reprezentant la Apã
Canal din partea Consiliului Local”.
Dl. primar – “Este dl. Belciu Alin, dar momentan
lipseºte”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Suntem în Asociaþia ADI
APÃ, avem un grafic anual pe care îl respectãm”.
D-na secretar – “Preþurile sunt stabilite de ANRSC
(Autoritate Naþionalã)”.
Dl. Stoia Ioan – “Am fost reprezentantul comunei
Racoviþa în ADI APÃ, am întrebat personal ce se
întâmplã cu plata canalizãrii de la Sebeº, pentru cã
nu este apã potabilã introdusã. Am negociat preþul,
sã se poatã plãti pauºal. O sã fie control de la
Garda de Mediu privind racordãrile la canalizare.
Pânã în anul 2020, sã fie toatã lumea branºatã. Cei
care se pot branºa ºi nu vor, vor fi sancþionaþi”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cred cã satul Sebeºu de
Sus este unic în aceastã situaþie, fãrã apã”.
Dl. Stoia Ioan – “În aceeaºi situaþie este ºi
Cisnãdioara”.
Dl. Marcu Vasile – “Ce facem cu staþia de
epurare? Nu funcþioneazã”.
Dl. Telebuº Marius – „Staþia de epurare de la
Racoviþa s-a reparat?”
Dl. primar – „Da, este reparatã”.
Dl. Popa Sorin – „Primãria este în proces /litigiu
cu firma care a fãcut canalizarea. În ce stadiu
este? Este un proces verbal de recepþie?”
Dl. primar – „Nu este semnat procesul verbal de
recepþie”.
Dl. Ivan Simion – „Instalaþia este predatã în
concesiune la Apã Canal. Procesul este cu
proprietarul dar administarea este a celor de la
Apã Canal”.
Dl. Popa Sorin – „Ar trebui sã intervinã primãria
pentru Apã Canal ºi cei care nu se racordeazã”.
Dl. Ivan Simion – „Pentru cei care sunt branºaþi
ºi nu plãtesc”.
Dl. Neamþu – „Eu refuz sã plãtesc canalizarea
pentru cã nu am apã. Nu este un serviciu de
calitate, nu este apã. Nu au fost instalate contoare.
Atâta timp cât serviciul nu este oferit, nu doresc
sã plãtesc”.
Dl. primar – „Unde se duce apa pe care o folosiþi
din râu?”
Dl. Neamþu – „În canalizare”.
Dl. Stoia Ioan – „Aþi fost la Apã Canal sã anunþaþi
cã 6 luni din an nu folosiþi apã din râu?”
Dl. Neamþu – „Am fãcut o solicitare sã fiu informat
de ce sunt obligat sã plãtesc canalizare. Am fãcut
o solicitare la primãrie pentru aducerea apei ºi am
primit rãspuns cã primãria nu deþine utilaje igienico
– sanitare”.
Dl. primar – „Am adus apã cât s-a putut, dar fiind
apã din râu, nu vreau sã afectez sãnãtatea
oamenilor. Sã se noteze faptul cã persoanele din
Sebeº duc apã din râu ºi se introduce în fântâni,
riscând sãnãtatea”.
Dl. Neamþu – „Aþi promis din mandatul trecut cã o
sã se introducã apa la Sebeºu de Sus”.
Dl. primar – „Am început procedura de
implementare a proiectului”.
Dl. Neamþu – „Suntem într-o situaþie jenantã, sã
nu avem apã curentã”.
Dl. Popa Sorin – „Aveþi dreptate privind aceastã
situaþie. Aveþi d-voastrã o altã soluþie? Primãria este
în procedura de implementare a proiectului de
introducere a apei potabile”.
Dl. Neamþu – „Cei de la Apã Canal sã ne punã la
dispoziþie apã când avem probleme cu apa din
fântâni”.
Dl. primar – „O sã discutãm cu cei de la Apã
Canal sã gãsim o soluþie”.
Dl. Stoia Ioan – „Am avut o discuþie
asemãnãtoare în anul 2012. Aduceam apã de la
Turnu dar oamenii o foloseau la udat în grãdini.
Dacã cei de la Apã Canal vor aduce apã, vor aduce
apã potabilã nu apã menajerã”.
Dl. Telebuº Marius – „Sã se facã o listã cu cei
care nu au apã deloc ºi pentru ei sã se aducã de
cãtre cei de la Apã Canal”.
Dl. Popa Sorin – „Sã se cearã un punct de
vedere de la SC Apã Canal cum pot fi ajutaþi oamenii

de la Sebeºu de Sus pentru a avea apã potabilã”.
Dl. Trifu Claudiu – „Este posibil sã se cearã preþ
pe apã, sã se diferenþieze persoanele care pot
beneficia”.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se
voteazã astfel: 10 voturi pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli
Dl. primar – „Trebuia sã prevedem de la începutul
anului. Acum pentru lemnul pentru populaþie, la
prestãrile de servicii sã avem banii pentru platã.
Plãtim firma care câºtigã licitaþia ºi ne vom recupera
banii de la Ocolul Silvic”.
Dl. Ivan Simion citeºte adresa de la Romsilva –
nu au fost adjudecate partizile.
Dl. primar – „O sã organizãm noi licitaþia”.
Dl. Ivan Simion – „Comuna Racoviþa va organiza
licitaþia pentru lemne?”
Dl. primar – „Da, Ocolul Silvic a scos la licitaþie de
douã ori ºi nu a adjudecat nimeni ºi acum se va
organiza de cãtre primãrie”.
Dl. Marcu Vasile – „Sã fie date la pachet, cum sa discutat la început. Acum la Sebeº ce se taie?”
Dl. Nicula Iustin – „Sunt cele de pe Tãtãruþ, de
acum 2 ani”.
Dl. Popa Sorin – „Am procesele verbale de la
ºedinþele anterioare la care a participat dl. Ureche
Marius - ºeful Ocolului Silvic Avrig, în care a precizat
cã va face licitaþie”.
Dl. Ivan Simion – „În fiecare lunã am semnalat
aceastã problemã cu lemnele”.
Dl. Telebuº Marius – „Sã cerem o pãrere ºi de la
ocoalele silvice private”.
Dl. Marcu Vasile – „Am vãzut în mai multe sate
lemne, numai la noi nu se poate”.
Dl. primar – „O sã facem o sesizare sã punem în
evidenþã faptul cã nu se administreazã bine fondul
forestier ºi reziliem contractul”.
Dl. Telebuº Marius – „Au motivat cã au fost
preþurile mici”.
Dl. Ivan Simion – „Noi am stabilit preþul la
propunerea Ocolului Silvic. Nimeni nu a fost interesat
de aceastã ofertã”.
Dl. Popa Sorin – „În calitatea lor de administrator
trebuiau sã gãseascã o soluþie pentru aceastã
problemã”.
Dl. Ivan Simion – „Din partea primãriei s-au fãcut
propuneri pentru rezolvarea acestei probleme?”
Dl. primar – „Da, s-au fãcut presiuni asupra
Ocolului”.
Dl. Ivan Simion – „V-am dat exemplu de Primãria
Porumbacu. Ei lucreazã în regie proprie. Ei au lemne
ºi comuna Racoviþa, nu. Ocolul Silvic organizeazã
licitaþii. Dacã o firmã a licitat ºi reziliazã contractul,
firma nu mai poate participa la alte licitaþii. Mã pot
interesa sã contactãm unele firme”.
Dl. Stoia Ioan – „Am fost la discuþia cu dl. Ureche,
sã încercãm acestã variantã, sã dãm anunþ pe
SICAP, sã vedem dacã se vor înscrie firmele. Pentru
asta este nevoie sã avem banii prevãzuþi”.
Dl. Neamþu – „De anul viitor pânã în luna mai
oamenii sã aibã lemnele în curte. Trebuie intervenit
pentru rezolvarea situaþiei”.
Dl. Nicula Iustin – „Lemnul este marcat dar nu a
licitat nimeni pentru aceste servicii”.
Dl. primar – „Am discutat cu dl. Ureche, Ocolul
Silvic ºi-a achiziþionat utilaje proprii, dar nu doreºte
sã le foloseascã în zona unde sunt marcate”.
Dl. Hulpuº Marius Gheorghe – „La propunerea
Ocolului Silvic, în 12 aprilie s-au scos la licitaþie
publicã toate partizile. Comuna Racoviþa nu a
semnat contract datoritã condiþiilor pentru cele 3
partizi de rãrituri. Dacã nu exista aceastã condiþie,
se putea exploata 2.300 mc pânã în aprilie”.
Dl. Ivan Simion – „Ce reprezintã acei 2.300 mc?”
Dl. Hulpuº Marius Gheorghe – „Lemnul pentru
populaþie”.
Dl. primar – „Legea s-a schimbat. Consiliul Local
poate hotãrâ tot”.
Dl. Ivan – „Legea este la fel. Progresiva 1 se
marcheazã dupã ce pãdurea a împlinit 100 ani.
Dacã se scotea aceastã cantitate dãdea bine la
populaþie”.
Dl. Popa Sorin – „Greºeala noastrã este cã am
avut încredere în Ocolul Silvic. Va trebui sã gãsim
o soluþie”.
Dl. Ivan Simion – „Este obligatoriu sã se facã
tãieri dacã este încheiat un amenajament?”
Dl. Hulpuº Marius Gheorghe – „Da, este
obligatoriu. Ocolul Silvic nu face rãriturile, nu îºi
respectã amenajamentul”.
Dl. Ivan Simion – „Condiþia care a fost pusã –
proprietarul este obligat sã întreþinã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Consider cã dl. Ureche
trebuia sã fie prezent la ºedinþã”.
Dl. Telebuº Marius – „Dl. Ureche a oferit soluþia
prin acest proiect de hotãrâre”.
Dl. Popa Sorin – „Avem o rectificare de buget,
ca primãria sã se implice în rezolvarea acestei
probleme. Dacã aceasta este soluþia, atunci sã
profitãm. O sã analizãm contractul cu Ocolul Silvic
sã vedem ce se poate face”.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se
voteazã astfel: 10 voturi pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind însuºirea Declaraþiei
de Unire cu Republica Moldova.
Fiind un proiect cu caracter istoric ºi cultural, dl.
Neamþu face o scurtã descriere a semnificaþiei
acestui eveniment. Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10 voturi pentru, în
unanimitate.
Dl. Ivan Simion – „Doresc sã reintervin la proiectul
anterior, sã întreb pe dl. primar dacã prin
rectificarea bugetarã ºi documentaþia înaintatã aveþi
posibilitatea de a înainta procedura pe SICAP?”
Dl. primar – „Da, avem posibilitatea”.
Dl. Ivan Simion – „Este o adresã de fundamentare
a preþurilor?”
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt valabile preþurile care
s-au stabilit – pentru Ocolul Silvic”.
Dl. Popa Sorin – „Au fost stabilite pentru licitaþie”.
Dl. Hulpuº Marius – „Deoarece a intrat în vigoare
Regulamentul GDPR privind protecþia datelor cu
caracter personal, am nevoie de copii dupã C.I.
pentru fiecare consilier. Am început procedura
pentru „Reabilitare drumuri comunale ºi reþea
stradalã”, pentru care dl. primar va completa o
declaraþie care se va publica pe SICAP, aplicaþie
care are un motor de cãutare pentru conflictele de

interese. Avem nevoie de asemenea ºi de acordul
fiecãrui consilier pentru prelucrarea datelor”.
Dl. Ivan Simion – „Trebuie sã semnãm declaraþiile
ºi între noi ºi primãrie”.
D-na secretar – „Da, o sã vã anunþ pentru
semnarea lor”.
Diverse:
Dl. Telebuº Marius – „Trebuie cosit în parc ºi pe
marginea pârâului”.
Dl. Popa Sorin – „Lângã transformator este
pãmânt, trebuie luat”.
Dl. Stoia Ioan – „O sã rezolvãm. Se va curãþa ºi
parcul. Pe drumul de scurtãturã trebuie tãiaþi
salcâmii, se va curãþa în continuare”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Pe lista de investiþii, avem
referat amenajare teren de sport. Când se va începe
lucrarea?”“Dl. primar – „În 60 de zile de la primirea
avizului trebuie finalizat”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Am înþeles cã la Culte nu se
aprobã proiectul pentru sala de sport. Unde vor
face copiii sport?”
Dl. primar – „Dacã nu vom rezolva, se va face în
sala de la Repasat. În data de 12 iunie va fi ºedinþã
la Culte. Sperãm sã se aprobe”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Sunteþi mulþumit de acest
proiectant?”
Dl. primar – „Sunt mulþumit”.
Dl. Ivan Simion – „Acelaºi proiectant care a fãcut
proiectul pentru Podul de la Rãzurele?”
Dl. primar – „Da, este acelaºi”.
D-na Bucur Simona – „În ºedinþa trecutã, dl. Popa
Sorin a propus sã mergem împreunã la dl. Drãgan
– arhitect ºef la Consiliul Judeþean”.
Dl. primar – „Am fost personal ºi am discutat cu
dl. Drãgan. A zis sã refacem propunerea”.
Dl. viceprimar – „Am mers ºi ulterior la el, am
venit cu propunerea sã se refacã planºele, sã se
verifice proiectul”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Cine se face vinovat cã nu
am fost anunþat de ºedinþa de la GOA?”
D-na secretar – „Convocatorul ºi documentaþia
a fost adusã ºi lãsatã la primãrie fãrã sã fiu
anunþatã. Nu am ºtiu cã a fost primitã decât în ziua
când a fost ºedinþa. Îmi asum responsabilitatea
pentru acest lucru, o sã solicit pe viitor sã sã fiu
anunþatã când se mai trimit materiale”.
Dl. Trifu Claudiu – „Am vãzut cã unele probleme
se rezolvã dupã postãrile de pe facebook – ex.
iluminatul public”.
Dl. primar – „Sunt probleme la iluminat datoritã
lucrãrilor de la reþea”.
Dl. Trifu Claudiu – „În ce stadiu se aflã str.
Viroana?”
Dl. primar – „Se pun tuburile”.
Dl. Marcu Vasile – „La Sebeºu de Sus s-a
terminat cu gazul, nu s-a asfaltat. Când se
asfalteazã?”
Dl. Stoia Ioan – „Am insistat mereu sã se
asfalteze drumul, s-au terminat probele ºi urmeazã
asfaltarea”.
Dl. Marcu Vasile – „De la cei cu curentul aþi primit
rãspuns?”
Dl. Stoia Ioan – „Încã nu am primit. Þin sã
menþionez faptul cã oricare dintre consilieri au
dreptul ºi pot interveni pe parcursul lucrãrilor din
comunã, dacã semnaleazã nereguli”.
Dl. Marcu Vasile – „Nu pot interveni asupra
lucrãrilor dacã nu am drept de semnãturã”.
D-na Bucur Simona – „Pentru lucrãrile de la curent
– sã fie serioºi ºi sã anunþe din timp când se
opreºte curentul”.
Dl. Stoia Ioan – „Am sesizat ºi noi acest aspect”.
D-na Bucur Simona – „În Jurnalul de Racoviþa
apare programul vechi. Care este cel corect?”
Dl. primar – „Cred cã este o eroare de tipãrire”.
D-na Bucur Simona – „Este un birou gol, cum se
va reorganiza?”
Dl. primar – „Ne gândim la o soluþie”.
D-na Bucur Simona – „Sã vã hotãrâþi sã faceþi
mai repede aceastã reorganizare. Am vorbit cu
mai mulþi oameni care au animale. Ciurdarii s-au
mutat dintr-o casã în alta, propun sã cumpere
primãria o casã”.
Dl. primar – „Ne-am gândit la o variantã în Grãdina
Mare, sã se facã un adãpost ºi pentru taurul
comunal ºi o locuinþã pentru ciurdari”.
Dl. Ivan Simion – „Aþi amintit cã aþi terminat lucrãrile
la gaz, de ce nu s-a pus pe tot drumul pietriº? Sã
verificaþi zona cu dirigintele de ºantier ºi sã refaceþi
tronsonul. Referitor la dosarele pentru finanþare
Capelã ºi Asociaþia Sportivã, dosarele trebuiesc
din nou depuse?”
Dl. Hulpuº Marius – „Da, trebuie depuse din nou”.
D-na Bucur Simona – „Pentru informare putea
sã fie public ºi în Jurnal programul de finanþare”.
Dl. Neamþu – „Referitor la canalizare, la dl. Ionuº
sunt 2 soluþii, fie se dreneazã sau sã intre doar
canalizarea nu ºi pluviala. Sã se verifice cei care
au apa pluvialã sã sã fie anunþaþi. Sunt oameni
care au acord pentru apa pluvialã”.
Dl. primar – „Nu cred cã au acordul, pentru cã nu
existã bazã legalã”.
Dl. Popa Sorin – „Din întâmplare, am participat la
un meci de fotbal al echipei pe care o finanþãm. Am
vãzut terenul, echipa, construcþia. Construcþia care
se ridicã – nu existã panou de ºantier cu nr.
autorizaþiei”.
Dl. Bucur Ioan – „Este panou”.
Dl. Stoia Ioan – „Dirigintele de ºantier a oprit
lucrãrile pânã la punerea panoului”.
Dl. Popa Sorin – „Terenul nu este bun pentru joc.
Trebuia sã se cearã bani pentru teren”.
Dl. Telebuº Marius – „Referitor la teren, m-aº
ocupa de aceastã problemã dacã s-ar introduce
apa sã putem uda. Am înþeles cã nu avem voie sã
udãm. Am cosit singur terenul. Am amânat un meci
pentru cã a fost nunta unuia dintre jucãtori, unul a
fost amânat pentru cã este în ziua de Rusalii ºi
este ºi Finala României la fotbal. Referitor la jucãtori
a fost o eroare tehnicã la centralizarea
cartonaºelor”.
Dl. Popa Sorin – „Echipa e a comunei, nu trebuie
sã faceþi d-voastrã toate lucrãrile. Înainte de a se
investi în construcþie, trebuia investit în teren”.
Dl. primar – „Trebuia sã le oferim jucãtorilor ºi un
vestiar”.
Dl. Telebuº Marius – „Ar trebui sã se rezolve
problema apei, sã creem minimul de confort pentru
jucãtori”.

Dl. Popa Sorin – „Performanþa jucãtorilor este
slabã. Trebuie performanþã la toatã echipa.
Referitor la ºanþul de pe strada Protopop este
aceeaºi problemã”.
Dl. Bucur Ioan – „Se þine mâine târgul?”
Dl. Stoia Ioan – „Da, se þine. Cei de la Apã Canal
au chemat oamenii din Sebeº pentru încheierea
contractelor. Sunteþi de acord sã propun ca o zi
pe sãptãmânã d-na de la casierie sã meargã ºi la
Sebeº, pentru a se evita deplasarea oamenilor în
vârstã. Propun de asemenea, ca 2-3 consilieri sã
facã parte din comisiile de recepþie la lucrãrile de
pe raza UAT”.
D-na secretar – „Sã fiu anunþatã din timp când
se va face recepþia, pentru a avea timp sã
pregãtesc materialele pentru ºedinþa Consiliului
Local pentru alegerea membrilor în comisie”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Trebuie sã ne întâlnim, cei
din comisie, ºi înainte de începerea lucrãrilor, pe
parcursul lucrãrilor precum ºi la finalizarea lor”.
Dl. Ivan Simion – „În momentul în care se
realizeazã, proiectul trebuie verificat. Dirigintele
de ºantier urmãreºte lucrarea”.
Dl. Marcu Vasile – „La toate lucrãrile este acelaºi
diriginte de ºantier ? (ex. Coþofanã)”
Dl. primar – „Nu este acelaºi diriginte, dl. Coþofanã
este pentru lucrãri civile. La lucrãrile la care a fost
diriginte de ºantier dl. Coþofanã, proiectele tehnice
au fost respectate”.
Dl. Ivan Simion – „Proiectantul/proiectul este
problema, ca ºi la Podul de la Rãzurele (ex. direcþia
podului)”.
Dl. primar – „Podurile se fac perpendicular pe
cursul apei”.
Dl. Ivan Simion – „Puteþi sã aduceþi un act
normativ care prevede faptul cã nu ai voie sã faci
podul sã nu fie perpendicular”.
D-na Bucur Simona – „În ºedinþa urmãtoare, sã
fie invitat proiectantul pentru a ne rãspunde la
câteva întrebãri”.
Nemaifiind nimic de discutat, declarãm închise
lucrãrile ºedinþei ordinare din data de 24 mai 2018,
drept pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier Popa Sorin Ioan
Secretar, Sîrbu Maria

Procesul Verbal al ºedinþei
extraordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din
data de 6 iunie 2018
Încheiat astãzi, 6 iunie 2018, în cadrul ºedinþei
extraordinare a Consiliului Local Racoviþa. ºedinþa
începe cu 8 consilieri din cei 11 în funcþie. Dl. Popa
Sorin, dl. Marcu Vasile ºi dl. Ivan Simion lipsesc
motivat. La ºedinþã participã secretarul comunei.
Dl. primar este plecat la Cluj pentru depunerea
documentaþiilor pe fonduri europene.
Se alege preºedintele de ºedinþã pentru
urmãtoarele 3 luni.
1. Proiect de hotãrâre privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã.
Se propune dl. Stoia Ioan. Se supune la vot. Se
voteazã astfel: 7 voturi pentru, 1 abþinere –dl. Stoia
Ioan.
Dl. Stoia Ioan prezintã ordinea de zi a ºedinþei
extraordinare.
Se supune la vot ordinea de zi. Se voteazã astfel:
8 voturi pentru – în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind numirea Comisiei
de Recepþie la terminarea lucrãrilor
D-na secretar – “Propunerile au fost fãcute din
luna septembrie 2017, dar avem nevoie de hotãrârea
Consiliului Local”.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se
voteazã astfel: 8 voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Stoia Ioan – “Vor fi prezenþi de la ISC, Consiliul
Judeþean, proiectantul ºi executorul”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Care este poziþia oficialã
privind executarea?”
Dl. Stoia – “Avem unele obiecþii cu privire la
balustrãzi ºi la gablioane. Comisia se va întâni, vom
stabili care sunt neregulile ºi se va da termen de
rezolvare a problemelor”.
Dl. Belciu Alin – “De ce s-a renunþat la partea
pietonalã?”
Dl. Stoia Ioan – “Se îngusta drumul ºi nu puteau
trece maºinile”.
Nemaifiind nimic de discutat, declarãm închise
lucrãrile ºedinþei extraordinare din data de 6 iunie
2018, drept pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Viceprimar STOIA IOAN
Secretar, SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al ºedinþei de îndatã
a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 18 iunie 2018
Încheiat astãzi, 18 iunie 2018, în cadrul ºedinþei
de îndatã a Consiliului Local Racoviþa. ªedinþa
începe cu 6 consilieri din cei 11 în funcþie. Prezenþa
este statutarã. Dl. Bucur Ioan, dl. Marcu Vasile, dl.
Belciu Alin, dl. Ivan Simion ºi dl. Nicula Iustin au
anunþat cã nu pot ajunge. La ºedinþã participã dl.
primar ºi secretarul comunei.
Dl. viceprimar Stoia Ioan, preºedinte de ºedinþã,
prezintã ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate – 6 voturi pentru, în
unanimitate.
1. Proiect de hotãrâre privind modificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli
Dl. primar – “Am aprobat preþurile la lemnele
pentru populaþie, fãrã TVA. În buget am prevãzut
preþurile fãrã TVA. Banii vor fi recuperaþi din
vânzarea lemnelor.
Dl. Telebuº Marius – “Mi se pare o greºealã mare
a Ocolului Silvic”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Este o nepãsare în mai
multe domenii, inclusiv la Ocolul Silvic”.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se
voteazã astfel: 6 voturi pentru, în unanimitate.
Nemaifiind nimic de discutat, se încheie ºedinþa
de îndatã, drept pentru care semnãm alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
VICEPRIMAR STOIA IOAN
SECRETAR, SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

Procesul Verbal al ºedinþei ordinare
a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 24 mai 2018
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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.

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
din cadrul Primãriei comunei Racoviþa, vã informeazã:

Atenþie la muniþia neexplodatã!

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,
Comuna Racoviþa se aflã în apropierea fostei uzine de
Elena- Delia Stancu armament ºi a fostei unitãþi militare Mîrºa. De aceea, existã
probabilitatea ca pe teren, ºi mai ales în pãdure, sã se gãseascã
poziþiile de apãrare împotriva muniþie neexplodatã.
Muniþiile rãmase neexplodate reprezintã toate categoriile de
incendiilor ºi sã nu primejduiascã, prin deciziile ºi muniþii utilizate care nu au fost distruse în scop militar, trecute
faptele lor, viaþa, bunurile ºi prin gura de foc , lansate sau iniþiate, care nu au avut efect final
mediul. Persoana care ob- prin nefuncþionare, precum ºi cele neutilizate.
Asanarea terenului ºi neutralizarea muniþiei rãmase
servã un incendiu are obligaþia sã anunþe prin orice neexplodate din timpul conflictelor armate, se executã de cãtre
mijloc serviciile de urgenþã, subunitãþi specializate ºi specialiºti pirotehniºti din serviciile
primarul sau poliþia ºi sã ia de urgenþã profesioniste.
mãsuri, dupã posibilitãþile
În data de 17 septembrie 2015, domnul Ivan Simion a anunþat
sale, pentru limitarea ºi existenþa unui proiectil în pãdure, zona Valea lui Laþ. A fost anunþat
stingerea incendiului.
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã “Cpt. Dumitru Croitoru“
În cazul incendiilor produse al judeþului Sibiu, care a trimis la faþa locului o echipã de
la pãduri, plantaþii, culturi pirotehniºti, pentru ridicarea muniþiei neexplodate.
agricole, miriºti, pãºuni ºi fâObligaþiile cetãþenilor în cazul descoperirii de muniþii
neþe, persoanele aflate în
apropiere au obligaþia sã inter- neexplodate sunt:
1. sã anunþe de urgenþã organele de poliþie, autoritãþile
vinã imediat cu mijloacele de
administraþiei
publice locale sau Inspectoratul pentru Situaþii
care dispun, pentru limitarea
de Urgenþã despre descoperirea de muniþii neexplodate;
ºi stingerea acestora.
2. sã nu miºte de pe loc muniþiile descoperite neexplodate;
( Legea 307/2006 )
3. sã nu introducã în clãdiri, încãperi sau locuinþe, muniþiile
CUM PREVENIM INCENdescoperite neexplodate;
DIILE
4. sã nu desfacã sau sã predea la agenþi economici specia- marcarea zonelor agricole
aflate în imediata apropiere lizaþi, muniþii neexplodate pentru valorificare ca deºeuri metalice;
5. sã nu foloseascã muniþiile descoperite pentru improvizarea
a drumurilor, cu indicatoare
de avertizare ºi interdicþie în diferitelor scule sau ornamente;
ceea ce priveºte focul des6. sã nu loveascã, sã taie sau sã demonteze muniþii
chis ºi fumatul;
neexplodate;
- dotarea utilajelor de re7. sã nu aprindã focul deschis în apropierea muniþiilor
coltat ºi a celor de transport cu descoperite neexplodate, sau sã le introducã în foc;
mijloace de primã intervenþie
8. sã respecte regulile ºi mãsurile stabilite pentru zonele cu
(stingãtoare, mãturoaie, bu- risc la descoperirea de muniþii neexplodate.
toaie cu apã, pãturi);
ªef SVSU Racoviþa, Lucian GEREA
- verificarea instalaþiilor
electrice, de alimentare cu
carburant ºi cea de eºapament la utilajele agricole;
- cunoaºterea, a normelor
de prevenire ºi stingere a
incendiilor, precum ºi a modului de mânuire a stinÎncepând cu data de 20.07.2018, au intrat în vigoare
gãtoarelor;
- evitarea executãrii modificãrile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaþii
lucrãrilor de reparaþii la utilaje a cetãþenilor români în strãinãtate, aprobate prin Legea nr. 133/
în zona de recoltare.
18.06.2018.
CE TREBUIE FÃCUT!
Sinteza modificãrilor:
Arderea resturilor vegetale,
Conform acestor modificãri, începând cu data menþionatã,
gunoaielor, deºeurilor ºi a altor paºapoartele simple electronice vor avea urmãtoarea valabilitate:
materiale combustibile se
– 3 ani pentru persoanele cu vârsta pânã în 12 ani;
face în locuri special amena– 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsã între 12 ºi 18 ani;
jate ori pe terenuri pregãtite,
– 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani;
cu luarea mãsurilor ce se
Paºaportul simplu temporar va fi eliberat în cel mult 3 zile
impun pentru împiedicarea
lucrãtoare
de la data depunerii cererii doar pe baza unor
propagãrii focului la vecinãtãþi,
asigurându-se supraveghe- documente justificative ºi numai în situaþii obiective, cum ar fi:
- în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã
rea permanentã a arderii,
precum ºi stingerea jarului cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranþã ori
dupã terminarea activitãþii. conflict diplomatic ºi are aplicatã în paºaportul simplu sau în
Arderea miriºtilor se face paºaportul simplu electronic o ºtampilã ori o vizã eliberatã de
numai dupã luarea mãsurilor statul cu care þara în care cãlãtoreºte se aflã în conflict;
ce se impun pentru împie- când titularul deþine paºaport simplu sau paºaport simplu
dicarea propagãrii focului la electronic care conþine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii
vecinãtãþi, asigurându-se filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în
supravegherea permanentã a alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
arderii.) Utilizarea focului
- când titularul a depus paºaportul simplu sau paºaportul
deschis nu se admite la
simplu
electronic pentru obþinerea unor vize si declarã cã trebuie
distanþe mai mici de 40 m faþã
de locurile cu pericol de sã cãlãtoreascã de urgenþã în strãinãtate;
- când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru
explozie: gaze ºi lichide combustibile, vapori inflamabili, studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a
explozivi etc., respectiv 10 m urma un tratament medical fãrã de care viaþa ori sãnãtatea îi
faþã de materiale sau sub- este pusã în pericol ºi nu existã timpul necesar pentru obþinerea
stanþe combustibile: lemn, acordului celuilalt pãrinte;
hârtie, textile, carton asfaltat,
- pentru cetãþenii români aflaþi în strãinãtate care nu mai
bitum, ulei etc., fãrã a fi posedã documente de cãlãtorie valabile si care declarã cã
supravegheat ºi asigurat prin este necesar sã îºi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îºi
mãsuri corespunzãtoare.
reglementeze ºederea pe teritoriul unui stat;
Arderea miriºtilor ºi vege- în situaþii obiective în care, din motive de sãnãtate, familiale
taþiei uscate se executã cu
sau
profesionale, este necesarã ºi urgentã prezenþa persoanei
respectarea ordinului 579/
2008 ºi pe baza permisului pe teritoriul altui stat ºi nu existã timpul necesar pentru emiterea
de lucru cu foc, obþinut de la paºaportului simplu electronic.
http://sb.prefectura.mai.gov.ro/
primãrie.

Modificãri aduse regimului
paºapoartelor

PREVENIREA INCENDIILOR LA
RECOLTAREA CEREALELOR
O STATISTICÃ ÎNGRIJORÃTOARE
Statistica incendiilor aratã
cã, în ultimii ani în România,
în ciuda eforturilor fãcute de
pompieri, numãrul incendiilor soldate cu victime ºi
pagube materiale importante la gospodãrii cetãþeneºti s-a menþinut ridicat.
Dacã la nivel european,
România are cele mai mici
valori la indicatorii “incendii
la 100.000 de locuitori”,
respectiv “incendii la 1.000
km2”, din nefericire indicatorii
“numãrul victimelor” ºi

“valoarea pagubelor” înregistraþi în urma incendiilor
sunt foarte ridicaþi. Având în
vedere cã numai în ultimii 4
ani au fost afectate 30.000 de
locuinþe ºi cã un numãr foarte
mic de cetãþeni au încheiat o
asigurare pentru locuinþa ºi/
sau bunurile material personale, rezultã cã în medie,
anual, în România, peste
30.000 de persoane îºi pierd
locuinþa în urma incendiilor.
CE TREBUIE ªTIUT!
Persoanele fizice ºi juridice
sunt obligate sã respecte
reglementãrile tehnice ºi dis-
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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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DGASPC cautã asistenþi maternali profesioniºti
copii în plasament în regim de
urgenþã, cu vârste cuprinse
între 0 ºi 3 ani, având in vedere
situaþia de risc.

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

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

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.

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
sã se prezinte la sediul profesionist; pãrintele decãzut
DGASPC de pe strada Mi- din drepturile pãrinteºti sau
tropoliei nr. 2, la Serviciul cãruia i-au fost interzise sau
Management de Caz pentru limitate drepturile pãrinteºti
Asistenþã Maternalã, sau sã prin hotãrâre judecãtoreascã
sune la 0269/232.066, interior rãmasã definitivã ºi irevoca42, 43, pentru a primi toate bilã; persoana care suferã de
informaþiile necesare ºi a fi boli cronice psihice sau boli
consiliate de specialiºti.
cronice transmisibile; persoana care are proprii copii daþi în
plasament. Mai multe inforCine poate fi asistent
maþii referitoare la condiþiile de
maternal profesionist
atestare ca asistent maternal
Pentru a deveni asistent profesionist (AMP) pot fi gãsite
maternal profesionist, can- ºi pe site-ul DGASPC Sibiu,
didaþii trebuie þinut cont de www.dasib.ro.
câteva condiþii: sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu; sã Facilitãþi financiare
aibã domiciliul în judeþul Sibiu
Facilitãþile financiare acorºi sã aibã acces la servicii
date pentru creºterea ºi îngrimedicale ºi servicii educative;
jirea copilului în asistenþã maprin comportamentul sãu în
ternalã sunt: salariul asistensocietate, starea sãnãtãþii ºi tului maternal (minim pe ecoprofilul psihologic, sã prezinte nomie - 1900 lei/lunã); spor de
garanþii pentru îndeplinirea 15% pentru al II- lea copil dat
corectã a obligaþiilor care revin în plasament; alocaþia lunarã
unui pãrinte, referitoare la de plasament în cuantum de
creºterea,
îngrijirea
ºi 600 lei/copil, iar dacã copilul
educarea copiilor sãi; sã aibã este încadrat în grad de
în folosinþã o locuinþã care handicap, beneficiazã de
acoperã necesitãþile de alocaþie lunarã de plasament
preparare a hranei, igienã, majoratã cu 50%, respectiv
educaþie ºi odihnã ale utili- 900 lei; alocaþia de stat pentru
zatorilor sãi; sã aibã minimum copil: - pentru copilul cu vârsta
10 clase absolvite; sã mani- pânã la 2 ani sau pânã la 3
feste o atitudine non-discri- ani în cazul copilului cu
minatorie indiferent de vârsta handicap - 200 lei/lunã; pentru
copilului, apartenenþa etnicã, copilul de peste doi ani - 84
religie, stare de sãnãtate; sã lei/lunã; pentru copilul peste 3
fie dispusã ºi sã aibã ca- ani încadrat în grad de
pacitatea sã primeascã copil/ handicap - 168 lei/lunã.

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

