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Rigole, trotuar ºi reparaþii la
drumuri în Racoviþa
- Peste câteva zile, vor începe lucrãrile de amenajare
tronsoane de rigole pentru scurgerea apelor pluviale.
„ v i z a t e ” î n a c e a s t ã e t a p ã s u n t s t r a d a D o m u l u i ( n rr.. 1 4 5 porþiunea cuprinsã între Cimitir ºi troiþa de pe strada
Va l e r i u F l o r i a n u .

a noilor
Zonele
146) ºi
Protopop

- Pe mai multe strãzi din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus se
efectueazã lucrãri de reparaþii la strãzi. Acestea vor continua ºi
în perioada urmãtoare, iar în scurt timp vor începe lucrãrile de
reparaþie a covorului asfaltic de pe drumul ce face legãtura între
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus.

HOTÃRÂREA nr
nr.. 18/2012

2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, în vederea
punerii în aplicare a HCL
adoptate;
În
conformitate
cu
privind stabilirea termenului obligatoriu de racordare a
prevederile art. 36, alin 2 lit. b,
populaþiei la canalizare în comuna Racoviþa
alin. 6 pct. 9, art. 45 alin. 1, din
Consiliul Local al comunei vedere procesul verbal de nizarea infrastructurii în spaþiul Legea nr. 215/2001 privind
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit control al Gãrzii de Mediu, care rural ºi finanþarea proiectului administraþia publicã localã,
în ºedinþa extraordinarã din 18 a stabilit mãsura de racordare “Canalizarea localitãþtilor republicatã,
aprilie 2012,
pânã la 2.07.2012;
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus”,
Având în vedere referatul nr.
Vãzând avizul favorabil al care a fost receptionatã la
HOTÃRÃªTE:
908/2012 privind stabilirea unui comisiei de specialitate a 30.11.2011. De asemenea, în
termen obligatoriu de racordare Consiliului Local.
baza OG-21/2002 privind
Art. 1. Se aprobã termenul
a populaþiei la canalizare în
În conformitate cu prevederile gospodãrirea localitãþilor
comuna Racoviþa, Având în OG-7/2006 privind moder- urbane ºi rurale ºi a OG-2/ limita de 1.07.2012 de

racordare a populaþiei la
canalizarea
comunei
Racoviþa, în vederea punerii
acesteia în funcþiune, pentru
zonele unde s-a efectuat
canalizarea pe domeniul
public;
Art. 2. Se stabileºte amenda
în sumã de 1.000 lei pentru
cetãþenii care nu se
racordeazã sau nu fac dovada
construirii unei fose septice
conforme, acolo unde nu este
posibilã racordarea;
Art. 3. Cu ducere la
îndeplinire se însãrcineazã

Sportivi amatori din Þara Oltului au concurat pentru
„Cupa Primãverii” la tenis de masã
33 de iubitori ai tenisului de masã din mai multe localitãþi ale Þãrii Oltului (zona de sud a judeþului Sibiu),
au participat duminicã, 22 aprilie, la ce-a de-a doua ediþie a ”Cupei Primãverii”, desfãºuratã la Cãminul
Cultural din comuna Racoviþa.
Competiþia a fost organizatã de Asociaþia Sportivã Racoviþa, Primãria comunei Racoviþa, ªcoala cu clasele
I-VIII din localitate ºi Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” ºi s-a desfãºurat pe mai multe
categorii de vârstã.
În urma desfãºurãrii partidelor din fiecare etapã,
unele dintre acestea deosebit de disputate, s-au
detaºat în câºtigãtori urmãtorii concurenþi:
- categoria 10- 18 ani, 3. ªtefan David (Porumbacu
de Jos- Scoreiu), 2. Iosif Turi (Cârþa), 1. Paul Badea
(Racoviþa); categoria 18- 35 ani, 3. Alexandru Zîzã
(Avrig), 2. Marius Hulpuº (Racoviþa), 1. Dorel ªamu
(Cârþa); categoria peste 35 de ani, 3. Valericã Dan
(Racoviþa), 2. Alexandru Armenciu (Racoviþa), 1. Filip
Ioan (Porumbacu de Sus).
Organizatorii au oferit câºtigãtorilor cupe, diplome
ºi frumoase medalii.

viceprimarul comunei, de a
urmãrii racordarea la instalaþia
de canalizare a populaþiei ºi
secretarul comunei, pentru a
face publicã hotãrârea
Consiliul Local, în vederea
ducerii la îndeplinire.
Adoptatã în Racoviþa, la 18
aprilie 2012.
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CONSILIER MÃEREAN
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Un nou stagiu
de practicã în
agricultura
tradiþionalã
De câteva zile, ºase tineri francezi
de la Institutul Rural “La Charmeliere”
din oraºul Carquefou, au început un
stagiu de pregãtire practicã în
agriculturã, la Racoviþa. Pentru
aproximativ trei sãptãmâni, Christophe
MAGNIER, Quentin LEBORDAIS,
Romain AUMASSON, Alan PATER,
Adrien LEPORZE ºi Sébastien
BENUREAU vor experimenta diverse
activitãþi agro-zootehnice în gospodãrii
din comuna sibianã, acest stagiu fiindule necesar pentru ca, la finalul ºcolii, sã
obþinã atestatul profesional.
Tinerii francezi au ajuns la Racoviþa
ca urmare a unor demersuri fãcute de
conducerea ºcolii din Carquefou (oraº
înfrãþit de peste douazeci de ani cu
Racoviþa) ºi Comitetul de Înfrãþire
<<Carquefou- Racoviþa>>, cu sprijinul
Asociaþiei <<Racoviþa-Carquefou>> ºi
a Primãriei comunei Racoviþa.
În perioada stagiului, oaspeþii
locuiesc la trei familii din comunã
(VALENTIN SUCIU, MARIA SUCIU ºi
DAVID RUSU) ºi participã efectiv la
toate activitãþile agricole ºi zootehnice
din gospodãrii (ferme de subzistenþã
sau de semi-subzistenþã).
Sejurul elevilor din Franþa se va
încheia în data de 22 mai.
Acesta este al doilea an consecutiv
când la Racoviþa se desfãºoarã un
asemenea stagiu de practicã.
Vom reveni cu amãnunte.

rosu galben albastru negru

- În câteva sãptãmâni, între Cimitirul Ortodox, Cimitirul Baptist ºi
intrarea în comunã va fi amenajat un trotuar cu dale de beton.
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Serviciul Public Comunitar
e Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
- 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 ºi a taxei de timbru de 4
lei, achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de
14 ani trebuie sã se prezinte la S.
P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen
de 15 zile dupã împlinirea vârstei
de 14 ani, în vederea eliberãrii unui
act de identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã atât
de minor, cât ºi de pãrinte/
reprezentant legal (se primeºte de
la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- actul de identitate al unuia

HO
TÃRÂREA nr
12
HOTÃRÂREA
nr.. 19/20
19/2012
privind luarea unor mãsuri pentru iniþierea ºi gestionarea
unui Proiect pentru investiþii publice în sectorul prioritar de
dezvoltare ruralã „Încurajarea activitãþilor turistice”
Consiliul Local al Comunei
Racoviþa întrunit în ºedinþã
extraordinarã la data de 18
aprilie 2012,
Având în vedere expunerea
de motive ºi raportul primarului
Comunei Racovita din care
rezultã necesitatea întocmirii unui
proiect pentru investiþii publice în
sectorul prioritar de dezvoltare
ruralã „Îmbunãtãþirea infrastructurii fizice de bazã în spaþiul rural”
prin realizarea la nivelul comunei
Racovita, judeþul Sibiu, a
proiectului „Documentare si acces
in Munþii Fãgãraº”,
Analizând avizul comisiei
pentru programe de dezvoltare
economico-socialã,
buget,
administrarea domeniului public ºi

privat, agriculturã, gospodãrire
comunalã, protecþia mediului,
servicii ºi comerþ,
În temeiul prevederilor art. 36
alin 2 lit. b), alin. 4 lit.f, art. 45 alin.
2, art. ºi art. 115 alin. 1 lit. b) din
Legea nr. 215 /2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã,

HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aprobã întocmirea ºi
înaintarea unui proiect de
finanþare nerambursabilã din
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã, axa prioritarã 3,
mãsura 313 „Încurajarea activitãþilor turistice”, finanþat prin

FEADR, cu scopul de a iniþia ºi
gestiona un proiect pentru
investiþii publice pentru crearea,
îmbunãtãþirea ºi diversificarea
infrastructurii ºi serviciilor turistice
la nivelul comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu, prin realizarea
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice din comuna
Racoviþa, judeþul Sibiu”;
Art. 2: Proiectul face parte din
strategia de dezvoltare judeþeanã doveditã prin adresa
Consiliului Judeþean Sibiu ºi este
necesar pentru dezvoltarea
turismului montan din situl Natura
2000 Munþii Fãgãraº ºi Piemontul
Fãgãraº. Pentru aceasta se va
amenaja un centru de documentare si promovare în sat

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 ºi a taxei de timbru de 4
lei, achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Sebeºu de Sus, Situl Natura
2000 acoperind întregul teritoriu
administrativ al comunei;
Art. 3: Consiliul Local al
comunei Racoviþa, judeþul Sibiu îºi
asumã angajamentul de a utiliza
spaþiul în care se va amenaja
Centrul de documentare si
promovare a ariei naturale
protejate Munþii Fãgãraº ºi
Piemontul Fãgãraº;
Art. 4: Consiliul Local al
comunei Racoviþa, judeþul Sibiu îºi
asumã angajamentul de a
asigura
mentenanþa
ºi
gestionarea investiþiei pe o
perioadã de cel puþin 5 ani de la
data la care va fi datã în
exploatare;
Art. 5. Se împuterniceºte d-na
Florina Peciu Florianu - primarul
comunei Racovita, sã semneze în
numele Consiliului Local
Racoviþa, toate documentele
necesare iniþierii ºi gestionãrii
acestui proiect;
Art. 6. Hotãrârea Consiliului
Local nr. 3/2011 având acelaºi

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

8– 16

8– 16
10,30– 18,30
8– 16
8– 13,30

SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

obiect,
îºi
înceteazã aprilie 2012.
PREªEDINTE
aplicabilitatea;
CONSILIER MÃEREAN
Art. 7: Cu ducerea la
ANA
îndeplinire a prezentei se
CONTRASEMNEAZÃ
însãrcineazã primarul comunei.
SECRET
AR P
AVEL
SECRETAR
PA
VIRGINIA
Adoptatã în Racoviþa, la 18

Quit & Win 2012 - Competiþia Internaþionalã de Renunþare la Fumat
- Participanþii care renunþã la
fumat pentru o lunã pot deveni
câºtigãtorii unor premii naþionale
importante, atribuite prin tragere
la sorþi, dupã verificarea
abstinenþei.Quit & Win este o campanieconcurs, iniþiatã sub egida
Biroului EURO al Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii ºi oferã
fumãtorilor oportunitatea de a se
lãsa de fumat. Quit & Win s-a
organizat începând din 1994, din
doi în doi ani, sub coordonarea
internaþionalã a Institutului de
Sãnãtate Publicã din Finlanda,
având suportul Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii - Iniþiativa
Tobacco Free. Câºtigãtorii
naþionali se desemneazã prin
tragere la sorþi dupã o perioadã

de abþinere de la fumat de 4
sãptãmâni, în luna mai. În anii
impari se organizeazã anchete
de supraveghere, menite a
evalua eficienþa ultimei campanii,
prin chestionare poºtale adresate
participanþilor. În multe þãri se
organizeazã ºi o competiþie
specialã, adresatã personalului
medical (medici, farmaciºti,
asistente medicale, infirmiere,
studenþi la medicinã).
În România, competiþia se
desfãºoarã începând din anul
2000, când s-a reuºit înscrierea
a 1323 de participanþi. În 2002
au participat 1412 concurenþi, în
2004 -1126 concurenþi (la nivel
mondial fiind stabilit un record de
700.000 de fumãtori), în anul
2006 au fost 1031 participanþi, iar

în 2010 numai 245. Anchetele de
supraveghere au adresat toþi
participanþii ºi au înregistrat rate
de rãspuns cuprinse între 31,5 %
- în 2002 ºi 18 % - în 2009.
Ratele de abstinenþã continuã,
dupã un an s-au încadrat între
25,5 % în 2002-03 ºi 37,5 % în
2008-09.
Anul acesta se va desfãºura
cea de-a VII-a ediþie a
concursului Q&W care, conform
regulamentului de participare,
propune celor interesaþi
abþinerea de la fumat în perioada
2 – 29 mai 2012, precedatã de
trimiterea unui formular de
participare, înainte de 2 mai
2012. Condiþii: fumãtor zilnic de
cel puþin un an, la data înscrierii,
cu vârsta de minim 18 ani

Întâlniri cu cetãþenii în cadrul Campaniei
“Sibiul recicleazã”
Campania de informare ºi
conºtientizare „Sibiul recicleazã”,
derulatã de Unitatea de Implementare a Proiectului „Sistem de
management integrat al deºeurilor
în judeþul Sibiu” deþinut de Consiliul
Judeþean Sibiu, a intrat într-o nouã
etapã: întâlnirile cu cetãþenii.
De câteva zile, reprezentanþii
Consiliului Judeþean ºi ai echipei
de Asistenþã tehnicã ºi
supervizarea lucrãrilor de
construcþii, au început deplasãrile
în fiecare unitate administrativ
teritorialã din judeþ, pentru a-i
informa în mod direct pe cetãþeni
despre prevederile proiectului

“Sistem de management integrat
al deºeurilor în judeþul Sibiu”,
cofinanþat de Uniunea Europeanã,
prin Fondul European de
Dezvoltare Regionalã. Primele
întâlniri au avut loc în localitãþile
Alþîna, Roºia ºi Vurpãr.
“Locuitorilor prezenþi la întâlniri
le este prezentat modul în care
vor fi gestionate deºeurile
generate în localitatea lor. De
asemenea, sunt proiectate filmele
publicitare ale proiectului ºi au loc
discuþii libere privind modul de
gestionare a deºeurilor.
La sfârºitul întâlnirii sunt
distribuite materiale promoþionale

împliniþi. Fumãtorii care au
completat ºi expediat formularul
de participare ºi au respectat
abstinenþa pot câºtiga, prin
tragere la sorþi, premii importante
în valoare de 1000 de dolari,
constând în:
-2 sejururi a câte 11 zile, la
Centrul de Sãnãtate Herghelia,
jud. Mureº (2 persoane)
-2 sejururi a câte 11 zile, la
Centrul de Sãnãtate Podiº, jud.
Bacãu (2 persoane).
Personalul din sãnãtate
beneficiazã de o premiere
suplimentarã, specialã. Numele
câºtigãtorilor se vor trage la sorþi
pe data de 30 mai ºi se anunþã

în 31 mai, când se aniverseazã
Ziua Mondialã Fãrã Tutun.
Abþinerea de la fumat a
câºtigãtorilor se verificã prin
depoziþia unui martor (înscris în
formularul de participare) ºi
printr-un test biochimic.
Suporterii înscriºi opþional în
formular sunt nefumãtori care
recruteazã participanþi la Q&W
2012 ºi îi susþin moral de-a lungul
abstinenþei. ªi ei pot câºtiga
premii constând în cãrþi de
sãnãtate în ediþii bibliofile oferite
de Editura Viaþã ºi Sãnãtate,
dacã participantul recrutat n-a
mai fumat în mai 2012.
Începând de la prima ediþie
(mai 2000) ºi pânã în prezent, din

judeþul Sibiu au participat 99 de
persoane (33 în 2000, 6 în 2002,
31 în 2004, 14 în 2006, 10 în
2008 ºi 5 în 2010).
Formularele de participare ºi
regulamentul concursului pot fi
procurate de la Direcþia de
Sãnãtate Publicã Sibiu, str. Gh.
Bariþiu, nr. 3, Compartimentul de
Evaluare ºi Promovare a
Sãnãtãþii (pânã în data de
30.04.2008) sau se poate face
înscrierea pe internet, la adresa:
www.sanatateplus.ro.
Informaþii suplimentare:
Tel.: 0269/210071 sau 0269/
211566, int. 106 sau e-mail:
promsan_sb@yahoo.com
DSP – Biroul de Presã


Propunerea dumneavoastr[ pentru

ºi materiale tipãrite, între care,
pentru mediul rural, pliantul, care
explicã modul de colectare
separatã a deºeurilor, precum ºi
modul în care trebuie realizatã
compostarea în gospodãrii.
Întâlnirile din cadrul proiectului
vor continua sã fie organizate pe
zone de colectare.”, se
menþioneazã într-un comunicat
de presã trimis de responsabilii
campaniei.
Pânã la finalul campaniei “Sibiul
recicleazã” (prima parte a anului
2013), în întreg teritoriul judeþului
vor fi organizate 70 de întâlniri cu
cetãþenii.

dezvoltarea comunei
Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care Primãria ºi Consiliul
Local trebuie sã þinã cont când va veni vorba de stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie
asfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite etc?
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.

rosu galben albastru negru

În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa,
Racoviþa, Turnu Roºu):
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);
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Sãrbãtoriþii lunii
aprilie
RACOVIÞA
Mãrioara Cãlin (nr. 9), Daniela Sîrbu (nr. 21),
Gheorghe Vasiu (nr. 51), Florin Dobrin (nr. 85),
Georgeta Limbãºan (nr. 105), Ioan Frãþilã (nr. 237),
Viorica Metea (nr. 249), Mircea Adrian Limbãºan
(nr. 257 A), Ana Ionuºiu (nr. 289), Leontina Maxim
(nr. 314), Anicuþa Bãlan (nr. 375 A), Tatiana Suciu
(nr. 499), Maria Daniela Maxim (nr. 503), Ana

Scorobeþ (nr. 505), Gheorghe Iordache (nr. 515 A),
Ioan Drãgoiu (nr. 517), Florin Stoica (nr. 519),
Florentina Fãcãleþ (nr. 536), Marinel Fãcãleþ (nr.
551), Florentina Racolþa (nr. 554).

SEBEªU DE SUS
Maria Cârþãuu (nr. 32), Cristina Andrei (nr. 50),
Ioan Floare (nr. 60), Ciprian Popa (nr. 92), Ana
Giurescu (nr. 94), Victorel Banciu (nr. 137), Mariana
Ipate (nr. 180), Florin Bobanga (nr. 186), Florin
Iancu (nr. 216), Constantin Repeziº (nr. 252).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã lunã, multã
sãnãtate, fericire ºi bucurii alãturi de cei dragi.
O menþuine ºi o urare specialã pentru pentru
Octavia ªerban (Racoviþa, nr. 65- 90 de ani).
LA MULÞI ANI!

DISPOZIÞIA nr. 94
privind delimitarea secþiilor de votare pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale din anul 2012
Florina Peciu-Florianu, primarul comunei
Racovita, judeþul Sibiu,
Având în vedere adresa nr. 4037/ 2012 a
Instituþiei Prefectului- judeþul Sibiu,
În conformitate cu prevederile HG-140/
2012 privind stabilirea datei de desfãºurare
a alegerilor administraþiei publice locale,
precum ºi HG-141/2012 privind Programul
calendaristic pentru realizarea activitãþilor
referitoare la desfãºurarea alegerilor.
Având în vedere ca în localitatea Racoviþa
numãrul de locuitori este 2150, propunem sã
fie arondaþi la o singurã secþie de votare,
deoarece nu avem posibilitatea înfiinþãrii unei
noi secþii de votare, datoritã faptului ca

aceasta ar necesita fonduri suplimentare, pe
care nu le-am prevãzut la aprobarea
bugetului.
În temeiul dispozitiilor art. 63,alin. 1, lit. a,
art. 64 alin. 1 ºi art. 115, alin. 1, lit. a, din
Legea nr. 215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. Se delimiteazã secþiile de votare ºi
se stabilesc urmãtoarele locaþii ale secþiilor
de votare din Circumscripþia nr. 49- Comuna
Racoviþa, Jud. Sibiu, în vederea organizãrii

ºi desfãºurãrii alegerilor autoritãþilor
administraþiei publice locale din anul 2012,
astfel:
- Secþia de votare- satul Racoviþa, cu sediul
în Cãminul Cultural– Club, Racoviþa, nr. 90,
- Secþia de votare- satul Sebeºu de Sus ªcoala cu clasele I-IV, Sebeºu de Sus, nr. 34,
Art. 2. Prezenta dispoziþie va fi afiºatã pentru
cunoºtinþa celor interesaþi la afiºierul unitãþii.
Emisã în Racoviþa, la data de 2 aprilie 2012
Primar
Primar,,
Florina Peciu-Florianu
Contrasemneazã
Secretar
Secretar,,
Pavel Virginia

Cetãþenii nu sunt de
acord cu vânzarea a
30 de ha din pãºunea
comunei cãtre CON-A
În urmã cu numai câteva sãptãmâni, compania CON-A
Sibiu, ce deþine Fabrica de Prefabricate din Mârºa, a trimis
Primãriei comunei Racoviþa o scrisoare de intenþie prin care
fãcea cunoscut faptul cã, împreunã cu o altã companie
româneascã, doreºte sã dezvolte un proiect pentru o mare
companie europeanã. Pentru realizarea acestui proiect,
societatea ar mai fi avut nevoie de aproximativ 30 de ha teren,
situat în imediata apropiere a fabricii de la Mârºa, pe care ar
fi fost dispusã sã-l cumpere sau sã-l concesioneze de la
comuna Racoviþa.
Pentru dezbaterea acestei propuneri, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã,
a fost organizatã o adunare publicã, iar cetãþenii nu au fost
de acord cu vânzarea sau concesionarea terenului.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
“CPT. DUMITRU CROITORU” SIBIU ªI SERVICIUL PUBLIC
VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI
RACOVIÞA, VÃ INFORMEAZÃ

PREVENIREA INCENDIILOR
LA UNITÃÞILE DE CUL
T
CULT
Având în vedere gradul sporit de
vulnerabilitate la incendiu al lãcaºurilor de
cult, mai ales în preajma unor mari sãrbãtori
creºtine, Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Cpt. Dumitru Croitoru” al
judeþului Sibiu ºi Serviciul Public Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã al comunei
Racoviþa recomandã respectarea, în
principal, a urmãtoarelor mãsuri de
apãrare împotriva incendiilor:
- Accesul credincioºilor în incinta lãcaºului
de cult sã fie permis în limita capacitãþii
bisericii, în scopul evitãrii accidentelor;
- Instruirea cetãþenilor înaintea începerii
manifestãrilor religioase de cãtre slujitorii
bisericii, pentru cunoaºterea regulilor ce
trebuie respectate în bisericã, de cãtre
credincioºi, în scopul prevenirii incendiilor,
mai cu seamã privind utilizarea lumânãrilor,
modul de comportare în situaþia izbucnirii
unui incendiu, pentru pãstrarea calmului ºi
evitarea panicii pe durata evacuãri
construcþiei în cazul unei situaþii de urgenþã;
- Menþinerea uºilor de acces/evacuare
în poziþie deschisã, în mod obligatoriu, pe
timpul slujbelor religioase. În condiþiile unui
numãr foarte mare de credincioºi, se
recomandã desfãºurarea slujbelor
religioase în exteriorul bisericii;
- Parcarea autocarelor sau autoturismelor personale sã se facã astfel încât
sã nu se blocheze cãile de acces pentru
autospecialele de intervenþie ale
pompierilor;

- Marcarea vizibilã a ieºirilor ºi stabilirea
modului de evacuare a persoanelor în caz
de pericol pentru evitarea producerii de
accidente;
- Aprinderea ºi aºezarea lumânarilor se
va face numai în locurile special amenajate
în acest sens (în exteriorul lãcaºelor ºi la
distanþã de siguranþã faþã de vegetaþie,
construcþii, elemente combustibile);
- Supravegherea permanentã a
lumânãrilor cãzute sau consumate, a
mijloacelor de încãlzire ale lãcaºurilor de
cult, precum ºi interzicerea fumatului;
- Deplasarea oamenilor cu lumânãri
aprinse, pietonal sau în autovehicule, se
face cu mare atenþie, astfel încât flacãra sã
nu fie în apropierea hainelor ºi pãrului
acestora ori a obiectelor combustibile;
- Amplasarea mijloacelor de încãlzire la
distanþe de siguranþã faþã de materialele
combustibile ºi supravegherea acestora pe
tot timpul funcþionãrii;
- Dotarea lãcaºurilor de cult cu mijloace
de primã intervenþie ºi menþinerea acestora
în stare permanentã de funcþionare.
În cazul producerii unui incendiu, se
acþioneazã de urgenþã pentru:
- evacuarea tuturor ocupanþilor clãdirii
precum ºi a bunurilor importante adãpostite,
în ordinea valorii;
- anunþarea incendiului la numãrul de
apel unic 112;
- stingerea incendiului cu mijloacele de
primã intervenþie.

AS R
aco
viþa
Raco
acoviþa
De câteva luni, comuna Racoviþa are
echipã de fotbal.
Aceasta a fost înfiinþatã în cadrul Asociaþiei
Sportive Racoviþa (preºedinte Lucian
Gerea) ºi poartã numele AS Racoviþa.
Echipa a fost înscrisã ºi activeazã în
Campionatul Judeþean (Liga a V-a).
Lotul actual este compus din urmãtorii
fotbaliºti: Adrian Mircea Ciorogaru,
Mereº Iosif, Alexandru Popa (portari)
(portari),
Ioan Maxim Bobanga, Radu Maxim

Bobanga, Constantin Ciauºilã, Zolt
Csapai, Ilie Dãnescu, Ioan Gabor,
Marcel Hulpuº, Mihai Imbrea, ªtefan
Lasllo, Rãzvan Murãrescu, Vasile
Neamþu, Ciprian Ofileanu, Radu Olariu,
Laurenþiu Marius Sârb, Adrian Stoian,
Alexandru Stoian, Cãtãlin ªtefan, Adrian
Tâlvan, Cãtãlin Trif, Mãdãlin Ungur
(jucãtori de câmp)
câmp). Antrenorii echipei
sunt Dionisie P[curar `i Alexandru
Armenciu. Pânã la finalizarea lucrãrilor

de amenajare a terenului de fotbal din
comunã, meciurile „de acasã” ale AS
Racoviþa se vor desfãºura la stadionul
din localitatea Mârºa.

Urãm succes echipei
comunei!
NOTÃ: Fotografiile alãturate au fost
fãcute duminicã, 8 aprilie, cu prilejul
disputãrii partidei AS Racoviþa - AS
Bradu.

rosu galben albastru negru

Continuãm ºi în acest numãr al ziarului „Jurnalul
de Racoviþa”, publicarea numelor tuturor cetãþenilor
comunei nãscuþi între anii 1961-1970, ce îºi
aniverseazã ziua de naºtere în cursul acestei luni.
Aceastã rubricã este realizatã cu sprijinul
consilierului local Ana Mãerean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor.
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Lucrãri la
Sebeºu de Sus
- În urma studierii traficului înregistrat în satul Sebeºu de Sus ºi a
drumurilor,, conducerea Primãriei comunei Racoviþa a
evaluãrii stãrii drumurilor
decis cã, în perioada urmãtoare este necesarã continuarea lucrãrilor
de reparaþie ºi modernizare a drumului ce traverseazã satul. V
Vaa fi
modernizatã porþiunea de drum ce face legãtura între zona centralã
ºi ieºirea spre zona turisticã.
- Peste câteva zile, vor fi reluate lucrãrile de amenajare a rigolelor
pentru scurgerea apelor pluviale. În aceastã etapã va fi continuatã
amenajarea efectuatã în zona Bisericii Ortodoxe.
- Au început lucrãrile de reparaþii la Cãminul Cultural. Se reparã
acoperiºul clãdirii, va fi renovatã faþada ºi în scurt timp, va fi schimbatã
gresia spartã de pe scãrile de scces.
- Pentru a stopa degradarea imobilului, la Primãria V
eche au fost
Veche
schimbate ferestrele. În locul ferestrelor vechi, de lemn, au fost montate
ferestre de termopan.

GAL "Þara Oltului” ºi-a definitivat dosarul de candidaturã pentru a doua sesiune de selecþie

Astfel, au fost stabilitã organigrama
funcþionãrii GAL „Þara Oltului”, s-au fixat
prioritãþile, obiectivele operaþionale,
mãsurile ºi finanþarea aferentã pe mãsuri
în cadrul strategiei de dezvoltare a
structurii, s-au stabilit numãrul de
membri ºi membri supleanþi ai
Comitetului de selecþie a proiectelor,
precum ºi nominalizarea acestora, s-au
rezolvat alte probleme organizatorice.
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, prin Direcþia Generalã
Dezvoltare Ruralã – Autoritate de

Management pentru Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã, a lansat,
începând cu data de 1 martie 2012,
procedura de selecþie a Grupurilor de
Dezvoltare Localã, mãsurã finanþatã din
Axa 4 FEADR.
Suma totalã alocatã pentru Grupurile
de Acþiune Localã este de 199.152.331
euro, iar suma maximã care va putea fi
solicitatã de cãtre un potenþial Grup de
Acþiune Localã va fi de 2.850.000 euro.
Termenul limitã de depunere a
Planurilor de Dezvoltare Localã este 30

aprilie 2012, ora 14.
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului”, structurã ce acoperã
teritoriul de sud al judeþului Sibiu (de la
Arpaºu de Jos pânã la Boiþa) ºi o parte
a judeþului Vâlcea (comunele Câineni,
Titeºti ºi Boiºoara) nu a primit
acreditarea în urma etapei de selecþie
din anul 2011 din cauza prezenþei
oraºului Avrig (prin Consiliul Local Avrig)
în rândul membrilor, situaþie ce fost
consideratã de evaluatori ca ºi o
nerespectare a criteriilor de eligibitate.

Învierea Domnului ca paradigmã a înnoirii firii

(In)consistenþa firii create în raport cu plinãtatea Învierii
“Astãzi toate s-au umplut de luminã: activã a asemãnãrii cu Cel ce pe toate le face
cerul ºi pãmântul ºi cele de dedesubt” …” noi, putem participa noi înºine la înnoirea ºi
schimbarea consistenþei lumii, cu condiþia sã
Suntem la încheierea unui post îndelungat. schimb, îi dãruieºte viaþa Sa nesfârºitã ºi nu ne refuzãm Învierii, ci, sã ne asemãnãm
Un post care - asumat întru totul, în veºnicã. În acest fel, fiecare zi este umplutã celor care, þinuþi în legãturile iadului, spre
conformitate cu firescul trãirii dureroase a de plinãtatea vieþii ºi vremea întregii noastre luminã se grãbeau.
limitãrii libertãþii de a ne înfrupta din vieþi devine "anul bine primit Domnului"
Însã, atâta timp cât vom pãstrãm o
efemeritatea nesãþioasã a lumii -, deja (Lc.4,19).
oarecare rezervã, un oarecare minus de
înseamnã o transformare ºi o înnoire a
Învierea este, aºadar, modul plenar în care implicare ºi de participare la lumina Învierii noastrã. Însã, o înnoire ºi o transformare pe Viaþa-Hristos-Cel-Înviat Se manifestã ca atât în ascezã, cât ºi în desfãtare - niciodatã
care le simþim "altfel". O înnoire ºi o înnoire prin luminã a tot ce este vechi. Învierea lucrurile nu vor fi complete ºi nici definitive.
transformare întru smerenia acceptãrii este ºansa de a începe din nou viaþa însã, Niciodatã noi nuvom revela plenar lumina
limitãrilor dureroase ale posibilitãþilor noastre de aceastã datã cu un mare plus faþã de Învierii pe care o purtãm în fiinþã ºi, în
de împlinire, limitãri autoimpuse prin alegeri etapa trãitã anterior ºi anume, plusul unei firi consecinþã, nu vom proiecta aceastã luminã
succesiv eºuate datoritã faptului cã sunt în transfigurate, transparentizatã de luminã, a spre lume. Nu. Noi vom etala în mod constant
permanenþã grevate de pãcat.
unei firi a cãrei consistenþã opacã pãleºte în ºi în cea mai mare parte a timpului - din
Lumea este un loc dinamic în care lucrurile raport cu perspectiva plinã de luminã a Învierii, pãcate! - doar rezerva ºi lipsa implicãrii
se schimbã. Repede. Uimitor de repede. ªi care o schimbã înveºnicind-o. În aceastã noastre în înnoirea lumii, ceea ce va face ca
tot atât de repede se schimbã ºi oamenii. perspectivã Pascalã, temei al credinþei în ºi lumea sã ne lase, la rândul ei ºi, mai tot
Însã, numai în Bisericã sau în imediata Hristos înviat, abandonãm rigiditatea unei timpul, dezamãgiþi de inconsistenþa ºi
apropiere sufleteascã de Bisericã îþi poþi da fiinþe închise în legitãþile imanenþei ºi primim, caducitatea celor pe care ni le poate oferi.
seama cã schimbarea aceasta - care este dintr-odatã, ca dar, posibilitatea de a ne lãrgi
Cu toate acestea, (in)consistenþa firii
norma ce guverneazã lumea în care trãim ºi, orizontul de cuprindere ºi de a cunoaºte create, a firii cãzute prin pãcat din harul lui
datoritã cãreia lumea nu poate dobândi multiplele stãri ale fiinþei.
Dumnezeu ne determinã sã nãdãjduim cã,
Iatã, Eu toate lucrurile le fac noi (Apoc. rãmâne întotdeauna loc pentru mai mult,
consistenþã, realitate - se petrece altfel.
Schimbarea are cu totul alte conotaþii în 21,5). Acesta este anunþul pe care ni-l face pentru mult mai mult. De ce? Pentru cã, în
Bisericã ºi pentru Bisericã, decât în lume ºi Domnul. Când? Ne tot întrebãm noi. condiþia existenþei noastre în lume, nimeni
pentru lume. În Bisericã, schimbarea te ASTÃZI! De ce? Deoarece astãzi toate se nu este stãpânul prezenþei sale corporale,
schimbã ca sã fii, pe când, în lume, pentru a înnoiesc! De ce, încã? Pentru cã, astãzi, toate adicã a ceea ce este reperabil,
fi trebuie sã schimbi schimbarea. Sã o faci sã se umplu de luminã. Pânã în acest moment experimentabil ºi cognoscibil din persoanã
fie "altfel". Asta trebuie sã înveþe tot creºtinul care marcheazã trecerea de la moarte la în cadrul realitãþii istorice ºi comune. A fi
de la schimbare: cã poate fi schimbatã. viaþã, toate cele ale lumii erau pline de altceva prezent în aceastã lume înseamnã a nu fi
Schimbând schimbarea, se schimbã de fapt ºi, cu totul altceva le dãdea consistenþa, însã, stãpân al acestei lumi. Tocmai din acest
pe sine însuþi. Nu mai este cel vechi, nu mai din momentul Învierii, se umplu de luminã motiv, Învierea opereazã o rãsturnare
este fiinþa schimbãtoare ºi slabã datoritã pentru cã din luminã îºi iau consistenþa.
radicalã a acestei relaþii îndurate ºi, dintrªi noi, oamenii, mãrturisim cã, astãzi ºi de odatã, ni se deschide - datoritã rãsturnãrii
schimbãrii, ci, fiinþã schimbãtoare a propriei
astãzi facem parte din aceastã înnoire în cauzã - perspectiva unei existenþe noi, a
firi prin Înviere.
Experimentarea acestui fapt este posibilã generalã care este lucrarea Cuvântului înviat: unei existenþe în Duhul Sfânt, care existenþã
pentru noi, oamenii, în Sfânta Liturghie. În Înnoieºti pe pãmânteni, Ziditorule, fãcându- ne face pãrtaºi condiþiei lui Hristos Cel Înviat.
ªi tot din aceastã pricinã, pe Tabor, la
acest sens, îl citãm pe Arhimandritul Zaharia Te pãmântean; ºi giulgiul din mormânt aratã
Zaharou, care afirmã cu tãrie cã, în taina ce este întru Tine, Cuvinte; cã sfetnicul Schimbarea la Faþã a Domnului, apostolilor
Dumnezeiasca Liturghie are loc un schimb cel cuvios înseamnã sfatul Celui ce Te-a care erau prezenþi nu li se comunicã Slava
de vieþi. Omul îºi dãruieºte viaþa sa mãrginitã nãscut, Care m-a înnoit în Tine cu mare Sa în plinãtatea ei - în forþa ei de a schimba
ºi trecãtoare lui Dumnezeu ºi Dumnezeu, în cuviinþã. Astfel, prin tot ce înseamnã lucrare consistenþa lumii întregi, nu doar a trupului lui

Iisus prin care se fãcea manifestã în
lume - ci, dupã putinþa de cuprindere
a fiecãruia dintre ei sau, de ce nu,
dupã gradul de acceptare al fiecãruia
de a se pune în slujba înnoirii firii.
Învierea dã fiinþei posibilitatea de
a se dilata, în vederea primirii în
miezul ei a Luminii dumnezeieºti,
care înlãturã orice rezervã faþã de
plinãtatea trãirii autentice, orice
limitare împãrtãºirii cu Veºnicia, atâta
timp cât ea, fiinþa sau firea creatã, în
întregime primeºte forþa, puterea
uimitoare de a deveni din mormânt
euharistie, prin Însuºi Trupul lui
Hristos, pe care Îl primeºte în sine ºi Care,
înviind, o transfigureazã. Aºa înþelegem
cuvintele Cântãrii I a Canonului Sâmbetei
celei Mari: ...ºi îngropându-Te m-ai înnoit
pe mine, cel stricat, Iubitorule de oameni.
Veniþi de luaþi luminã! Acestea sunt
cuvintele cu care ne cheamã la înnoire
Slujba Învierii. O chemare ce are menirea
de a determina o dilatare, o lãrgire a inimilor
noastre ºi, odatã cu ele a lumii întregi.
Lumina trebuie primitã în inimã, iar, inimile
noastre, devenind pline de Înviere ºi centre
de iradiere, se fac început al înnoirii firii create
prin rãspândirea în lume a Luminii Învierii.
Din acest motiv, dupã încheierea Slujbei
din Noaptea Învierii, toþi pleacã spre case
ducând vestea: Hristos a Înviat! ca ºi
mironosiþ ele care duc la mormântul
Domnului miresme ºi aduc înapoi de la
mormântul gol, Apostolilor ºi lumii întregi,
vestea Învierii, odatã cu îndemnul la înnoire,
prin împãrtãºirea din Împãrãþia vieþii celei
veºnice:
Veniþi, din rodul cel nou al viþei, al
dumnezeieºtii veselii, în ziua cea vestitã a
Învierii, Împãrãþiei lui Hristos sã ne
împãrtãºim, lãudându-L pe Dânsul ca pe un
Dumnezeu, în veci9.

Pr
asile GAFT
ON,
Pr.. V
Vasile
GAFTON,
Protopopul Avrigului

Cuminecare
Îmi vine sã mã-mbãt cu timpul,
sã-l sorb însetat ºi cu patimã
însã, abia acum observ consternat
cã nu mi-a mai rãmas nimic în clepsidra vieþii.
Cum aº putea s-o umplu iar?
Mi-aº potoli foamea
hrãnindu-mã cu lumea întreagã,
înfruptându-mã din carnea ei
cu toate cã, doar acum cã mi-e foame,
îmi dau seama cã-i prea mult întuneric.
Cum aº putea sã fac luminã?
Mã chinuie setea ºi foamea
de timp ºi de lume
dar, mai ales ºi mai dureros parcã
mã chinuie setea ºi foamea
de veºnicie, de Trup ºi de Sânge;
iau vin, aºadar ºi iau apã ºi pâine...
Doamne, hranã bogatã ºi
din destul Eºti sufletului meu!
Se face luminã.

rosu galben albastru negru

La jumãtatea acestei luni, Biblioteca Orãºeneascã Avrig a gãzduit Adunarea
Generalã a membrilor Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã “Þara Oltului”.
Scopul întâlnirii a fost de a finaliza ºi adopta forma noului Plan de Dezvoltare
Localã pentru regiune, document ce urmeazã a fi depus pentru cea de-a doua
sesiune a procedurii de selecþie ºi acreditare a Grupurilor de Acþiune Localã.

