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Simion Olariu a depus jurãmântul pentru un
nou mandat de primar al comunei Racoviþa
felicitat pentru obþinerea
noului mandat de primar, de
judecãtoarea Codruþa Elena
Muntean (magistratul l-a
sfãtuit pe ales sã fie mai puþin
politician ºi mai mult
administrator)
ºi
de
consilieri. Acesta a mulþumit
tuturor ºi a þinut sã-ºi exprime
hotãrârea de a face totul
pentru binele comunei ºi a
locuitorilor acesteia. De
asemenea, Simion Olariu a
spus cã are încredere ºi
speranþa cã, împreunã cu
membrii Consiliului Local
Racoviþa, poate face treabã
bunã.
Dupã consumarea acestui
moment festiv, ºedinþa
extraordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa a

continuat cu celelalte
chestiuni aflate pe ordinea
de zi.
La alegerile locale din 5
iunie 2016, pentru funcþia de
primar al comunei Racoviþa
liberalul Simion Olariu a
obþinut din partea alegãtorilor
cel mai mare numãr de voturi
(524) din cei cinci candidaþi
participanþi la scrutin. În urma
acestuia
s-au
situat
candidaþii Ivan Simion
(Partidul Social Democrat) –
450 voturi, Popa Ioan Sorin
(Partidul Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor) – 289 voturi,
Trifu Claudiu Valer (Partidul
Social Românesc) - 43 voturi
ºi Fogoroº Ioan (Partidul
Miºcarea Popularã) – 31
voturi.

Valea Moaºei a gãzduit “Comorile din Þara Oltului”
Peste 120 de persoane
(concurenþi, voluntari, organizatori, însoþitori ºi membri în
echipa localã de organizare) au
participat în perioada 1 – 3 iulie,
la ce-a de-a IX-a ediþie a
Proiectului de mobilizare teritorialã de tip Leader „Comorile
din Þara Oltului”, desfãºuratã
în zona turisticã Valea Moaºei
(Sebeºu de Sus, comuna
Racoviþa), la poalele Muntelui
Suru. În cele trei zile, participanþii
au campat în tabãra de corturi
special amenajatã, unde sau
gospodãrit singuri, au desfãºurat o multitudine de activitãþi
ºi au participat la câteva probe

de concurs, cu scopul de a se
cunoaºte, de a lega prietenii,
de a afla informaþii interesante
despre teritoriul în care trãiesc,
de a conºtientiza ºi împãrtãºi
valorile comune ale zonei de
provenienþã.
Ca ºi la ediþiile anterioare, la
„Comorile din Þara Oltului” au
participat echipaje (3 fete ºi 3
bãieþi cu vârstele cuprinse între
12 ºi 15 ani) din comunitãþile
Þãrii Oltului, selectate ºi
pregãtite de coordonatorii locali
din instituþiile de învãþãmânt. Au
rãspuns „prezent!” la apelul
organizatorilor echipajele comunitãþilor Arpaºu de Jos, Cîrþa,

s-a desfãºurat proba de
traseu, special pregãtitã.
Echipajele au avut de parcurs
un traseu prin zona învecinatã,
din loc în loc fiind fixat un post
de control cu arbitrii, unde s-au
pregãtit copiilor diverse
„surprize”. Astfel, concurenþii au
Concurs, distracþie,
avut de recunoscut anumite
activitãþi diverse...
pãsãri, animale ºi plante din
zonã, au avut de simulat o
Participanþii la tabãra din
acþiune de acordare a primului
acest an ºi-au dat întâlnire
ajutor în caz de accidentare pe
vineri, la ora 14, în centrul samunte, s-au cãþãrat pe frânghie
tului Sebeºu de Sus, de unde
sau au mers în echilibru, au
s-au deplasat în coloanã cãtre încercat sã aprindã un foc
Valea Moaºei, cãtre terenul folosindu-se de materiale
cunoscut de localnici sub culese din pãdure, au cãrat
denumirea de „Pãstrãvãrie”.
buºtean ºi au sãrit peste
La locul de desfãºurare a obstacole etc, organizatorii
taberei, s-au stabilit perimetrul dorind sã testeze spiritul de
fiecãrei categorii de participanþi echipã, inteligenþa, capacitatea
(concurenþi, voluntari, însoþitori de gestionare a situaþiilor
ºi organizatori), ºi au fost neprevãzute, aptitudinile
instalate corturile.
sportive, cunoºtinþele despre
Spre searã, s-a desfãºurat natura din zonã etc.
ºedinþa tehnicã (pentru lãmurirea
O altã probã pregãtitã pentru
unor chestiuni organizatorice) ºi elevii participanþi a fost cea de
prima probã a concursului – cunoºtinþe generale despre
orientarea turisticã.
teritoriu, setul de întrebãri
Tot în ziua de vineri, con- pregãtit fãcând referire la date
curenþii au mai participat la geografice, atracþii turistice,
activitãþi sportive ºi de agre- bogãþii naturale, istoria,
ment, diverse jocuri ºi tradiþiile, obiceiurile ºi persoconcursuri.
nalitãþile acestui teritoriu.
Sâmbãtã, dupã micul dejun,
Spre searã, s-a desfãºurat
Cîrþiºoara, Scoreiu (comuna
Porumbacu de Jos), Avrig 1
(ªcoala Gimnazialã Avrig), Avrig
2 (Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr” Avrig), Mîrºa, Racoviþa,
Turnu Roºu ºi Boiþa.

DISPOZIÞIA Nr. 112
privind convocarea ºedinþei ordinare din data de 28 iulie 2016
Olariu Simion, primarul
comunei Racoviþa - Judeþul
Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1, art.
68 alin. 1 ºi a art. 115 alin. l
lit. 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 iulie
2016, ora 16,30, 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

(Vasiu Ioan);
2. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea racordãrii
la reþeaua de distribuþie
electricã a persoanelor care
reprezintã cazuri sociale
(Gabor Aurel-Cãtãlin);
3. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea racordãrii
la reþeaua de distribuþie

electricã a persoanelor care
reprezintã cazuri sociale
(Cãian Gheorghe Cãtãlin);
4. Proiect de hotãrâre
privind actualizarea Anexei nr.
2 "Lista bunurilor din
domeniul public ºi privat al
Comunei Racoviþa concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de
alimentare cu apã ºi
canalizare cãtre S.C Apã
Canal SA Sibiu";
5. Proiect de hotãrâre
privind mandatatarea reprezentantului comunei Racoviþa în cadrul Adunãrii Ge-

proba artisticã a concursului,
parte a programului în cuprinsul cãreia echipajele au încercat sã-ºi arate ºi talentul la
dans, teatru scurt ori muzicã.
La lãsarea întunericului, au
fost vizionate materialele filmate
de fiecare echipaj (proba video),
reportaje ºi interviuri despre
obiective, personalitãþi sau
atracþii turistice din localitãþile de
provenienþã.
Dupã masã, în jurul focului
de tabãrã, participanþii au
cântat, au spus glume ºi ºi-au
împãrtãºit impresii.
Duminicã, în cea de-a treia

zi a taberei – concurs, copiii au
avut parte de o surprizã
frumoasã pregãtitã cu sprijinul
Serviciului Public Judeþea
Salvamont Sibiu: tiroliana.
Dupã amenajãrile necesare
ºi instructajul atent realizat de
reprezentanþii salvatorilor
montani sibieni, copiii interesaþi
s-au bucurat de „ture” pe
tiroliana ce a traversat pârâul
Valea Moaºei. Experienþa a fost
deosebitã petru toþi, aceasta
fiind, pentru mulþi dintre copii,
cea mai mare ºi plãcutã
surprizã a acestor zile de tabãrã.
(continuare în pagina 4)

nerale a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
“Asociaþia de Apã “ Sibiu ºi
desemnarea persoanelor
care pot înlocui reprezentantul comunei în Adunarea
Generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
“Asociaþia de Apã” Sibiu;
6. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi
funcþionare al Consiliului
Local al comunei Racoviþa;
7. Proiect de hotãrâre
privind trecerea din domeniul
privat în domeniul public al

comunei Racoviþa a drumurilor forestiere în suprafaþã totalã de 8,8 ha;
8. Proiect de hotãrâre
privind aprobarea Regulamentului local de organizare
ºi desfãºurare a activitãþii de
publicitate, reclamã ºi afiºaj
în comuna Racoviþa.
Emisã în Racoviþa, la 21
iulie 2016.
PRIMAR,
OLARIU SIMION
AVIZAT
SECRETAR DELEGAT,
HULPUª MARIUS
GHEORGHE
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Începând de luni, 4 iulie,
Simion Olariu ºi-a preluat, în
mod oficial, cel de-al doilea
mandat de primar al
comunei Racoviþa.
Festivitatea de depunere a
jurãmântului
a
fost
organizatã în cadrul unei
ºedinþe extraordinare a
Consiliului Local Racoviþa, la
momentul
festiv
fiind
prezentã ºi judecãtoarea
Codruþa Elena Muntean, de
la Judecãtoria Avrig, cea care
a validat, prin Sentinþa Civilã
nr. 357/2016, alegerea lui
Simion Olariu, la alegerile
locale din data de 5 iunie
2016, în funcþia de primar al
comunei Racoviþa.
Dupã ce a depus jurãmântul, Simion Olariu a fost
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Proces V
erbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului
Verbal
Local al comunei Racoviþa din data de 4 iulie 2016
Încheiat astãzi, 04.07.2016, în
cadrul ºedinþei extraordinare a
Consiliului Local Racoviþa.
ºedinþa începe cu 11 consilieri
din cei 11 în funcþie. La ºedinþã
participã dna. Muntean
Codruþa Elena, reprezentantul
Judecãtoriei Avrig.
Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot ordinea de zi –
11 voturi pentru – în
unanimitate.
1. Depunerea jurãmântului
de cãtre primar
Dna. Muntean Codruþa Elena
dã citire minutei ºedinþei în care

s-a adoptat Hotãrârea nr. 357/
2016 de validare a d-lui Olariu
Simion în funcþia de primar al
comunei Racoviþa.
Dl. Olariu Simion depune
jurãmântul
respectând
procedura legalã (cu mâna pe
Biblie ºi pe Constituþie).
Dna Muntean Codruþa
Elena îl felicitã pe dl. primar.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de
pornire la licitaþie pentru masa
lemnoasã din partizile 380 ºi
391.
Dl. preºedinte de ºedinþã dã

citire documentelor existente
în cadrul proiectului de
hotãrâre.
Dl. Drãgoiu Cornel - sunt
oameni nemulþumiþi cu privire
la preþul la lemnele pentru
populaþie. Ar trebui explicat la
oameni de unde s-a ajuns la
preþurile cu care se vând
lemnele pentru populaþie.
Dl. Popa Ioan Sorin - ar
trebui sã fie prezent un
reprezentant al Ocolului
pentru a ne da detalii cu privire
la preþ.
Dl. Ivan Simion - ar trebui

sã cerem împreunã cu
adresa ºi actul de punere în
valoare a fiecãrei mase
lemnoase. Cred cã preþurile
calculate de Ocolul Silvic Avrig
sunt în conformitate cu
preþurile hotãrâte de cãtre
Consiliul Local Racoviþa ºi
Legea 46 (Codul Silvic).
Dl. Popa Ioan Sorin - în
condiþiile în care nu avem un
reprezentant al Ocolului ar
trebui sã mã abþin de la vot.
Dl. viceprimar - este vorba
de o rãriturã, de aceea preþul
este mai mic.

Consiliul Local solicitã
trimiterea prin fax a actului de
punere în valoare pentru
partida Tãtãruº.
Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot proiectul de
hotãrâre:
- 1 abþinere a dlui Ivan
Simion;
- 10 voturi împotrivã.
În forma iniþialã, proiectul
de hotãrâre se respinge.
Se propune mãrirea
preþului de pornire la partida
de pe Tãtãruº de la 49 lei la
59 lei/mc.

Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot propunerea de
59 lei/mc.
11 voturi pentru – în
unanimitate - se adoptã
Hotãrârea nr. 42/2016.
Nemaifiind altele de
discutat, se încheie ºedinþa
extraordinarã a Consiliului
Local Racoviþa, drept pentru
care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã
Belciu Alin Dan
Secretar delegat
Hulpuº Marius Gheorghe

ANUNÞ IMPORT
ANT
IMPORTANT
Cetãþenii comunei Racoviþa care au restanþe
la plata impozitelor ºi taxelor datorate
bugetului local, sunt aºteptaþi la casieria
primãriei pentru a-ºi achita obligaþiile
financiare. Informãm cetãþenii cã, în

conformitate cu prevederile legale, începând
cu data de 1 iulie se percep majorãri pentru
fiecare zi de întârziere la plata acestor
obligaþii financiare.
Reamintim cetãþenilor cu domiciliul în satul

Sebeºu de Sus cã îºi pot achita impozitele ºi
taxele locale ºi la ªcoala Primarã Sebeºu de
Sus, în ultimele douã zile de joi ale fiecãrei
lunii, între orele 9 ºi 12.
Primãria comunei Racoviþa

În dupã amiaza zilei de 17
iulie 2016, asupra comunei
Racoviþa s-au abãtut ploi
deosebit de însemnate cantitativ, ce au cauzat inundaþii
serioase atât în Racoviþa cât
ºi în Sebeºu de Sus.
Astfel, urmare a ploilor
cãzute, a apelor scurse de
pe versanþi ºi a revãrsãrii
pârâului Valea Lupului, în
Racoviþa au fost inundate 50
de case ºi 60 de anexe
gospodãreºti (avariate). De
asemenea, au fost distruse
sau serios avariate urmãtoarele: digul de protecþie pe
o lungime de 350 metri, 4
podeþe, 0,5 km de drum
comunal (DC), 4 kilometri de
strãzi, 3 kilometri de drum
forestier, 10 fântâni, 1 stâlp
de electricitate ºi o conductã
pentru transportul gazelor
naturale.
Ploaia ºi scurgerile de pe
versanþi au cauzat probleme
mari ºi la Sebeºu de Sus, în
urma inundaþiilor fiind avariate 7 case, 7 anexe gospodãreºti, 7 podeþe, 2 kilometri
de strãzi, 4 kilometri de drum
forestier ºi 5 fântâni.
Pentru înlãturarea sau diminuarea efectelor inundaþiilor, au acþionat cu oa-
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Apele s-au revãrsat peste Racoviþa ºi Sebeºu de Sus

meni, unelte, maºini ºi
motopompe, Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Racoviþa ºi Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã al
judeþului Sibiu, „Cpt. Dumitru
Croitoru” (echipe de la
Subunitatea Avrig ºi din

Sibiu).
Având în vedere pagubele
destul de însemnate produse pe domeniul public în
urma inundaþiilor, conducerea comunei Racoviþa a
întreprins deja demersuri
cãtre Consiliul Judeþean

Sibiu ºi Instituþia Prefectului
– Judeþul Sibiu, pentru alocarea din bugetul judeþean a
sumei de 300.000 lei, necesare finanþãrii unor lucrãri de
reparaþii urgente, astfel încât
pagubele produse sã nu
devinã ºi mai mari.
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
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);
- 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 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 5 lei, achitate la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la
ghiºeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din cadrul
centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public

de asistenþã socialã sau de persoana cãreia i-a fost
încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului
de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa
persoanelor Consilier, Elena- Delia Stancu

Teatru la Cãminul Cultural din Racoviþa
Racoviþa, spectacolul a fost
prezentat în alte 8 oraºe sau
comune din þarã.
Intrarea la acest spectacol
a fost liberã, dar rugãmintea
organizatorilor a fost ca
spectatorii sã doneze o
jucãrie pentru copiii mai puþin
fericiþi. Jucãriile colectate de
la oamenii din Racoviþa au
fost donate copiilor din satul
Vad, comuna ªercaia (judeþul
Braºov).
Spectatorii s-au bucurat de
acest eveniment ºi au
rãsplãtit cu aplauze calde
reprezentaþia actorilor.
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Marþi, 12 iulie, Cãminul
Cultural din Racoviþa a
gãzduit spectacolul de teatru
“O noapte furtunoasã" de I.L.
Caragiale, susþinut de tinerii
actori Alex Bogdan , ªtefan
Pavel, Anca Dinicu, Silviu
Mircescu, Andreea ªovan,
Alex Cãlin ºi Alina Suãrãºan,
în regia lui Radu Gabriel.
Spectacolul, o premierã
pentru comuna Racoviþa, a
fost cuprins în cadrul unui
proiect realizat de Asociaþia
Frank ºi co-finanþat de
Administraþia Fondului Cultural Naþional. Alãturi de

Ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate
Din data de 21 iunie 2016, Ministerul Fondurilor Europene a început livrarea primei tranºe a alimentelor din cadrul Programul Operaþional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
(POAD) finanþat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
Potrivit regulamentului POAD, fiecare beneficiar va primi câte doua cutii cu alimente, numãrul total al cutiilor ce vor fi repartizate judeþului Sibiu fiind de 134.724 unitãþi. Valoarea unei
cutii este 29,52 de lei, TVA inclus.
Cantitãþile de alimente pe care le vor primi beneficiarii înscriºi pe liste:
Produs

Ambalare

Fainã albã de grâu
Mãlai
Paste fãinoase
Ulei
Zahãr
Conservã carne de vitã
Conservã pateu de ficat de porc
Orez
Conservã de pastã de tomate
Fasole boabe

pungã de 1 kg.
pungã de 1 kg.
pungã de 400 g.
Sticlã din plastic de 1 l.
pungã de 1 kg.
Cutie metalicã de 300 g.
Cutie metalicã de 200 g.
pungã de 1 kg.
Cutie metalicã de 400 g.
pungã de 500 g.

Numãr ambalaje
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Greutate (kg sau litri)
1,000
2,000
0,400
2,000
1,000
0,300
0,200
1,000
0,400
0,500

Ajutoarele vor fi distribuite
beneficiarilor de reprezentanþii
primãriilor din fiecare localitate. De aceste alimente
beneficiazã pensionarii din
sistemul de stat sau cei care
primesc indemnizaþie socialã
pentru pensii mai mici de 450
de lei, persoanele cu handicap gradele I sau II, ºomerii
în platã, beneficiarii ajutorului
social conform Legii nr.416,

veteranii de rãzboi ºi vãduvele
acestora, eroii Revoluþiei sau
persoanele persecutate politic
în timpul regimului comunist,
cu condiþia sã aibã venituri sub
450 de lei. Ca o premierã, în
acest an, ajutoarele se pot
acorda ºi persoanelor fãrã
venituri.
Vom reveni cu amãnunte
despre distribuirea alimentelor la nivelul oraºului Avrig.
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Valea Moaºei a gãzduit “Comorile din Þara Oltului”
Copiii din Racoviþa au
câºtigat trofeul ediþiei
Înainte de plecarea spre
localitãþile de domiciliu, concurenþii au asistat la festivitatea de
premiere. În baza punctajelor
obþinute la probele din concurs,
fiecare echipaj a cumulat un
punctaj general, acesta oferind
ºi clasamentul final al ediþiei.
Câºtigãtori au fost desemnaþi
copiii din echipajul Racoviþa –
ªcoala Gimnazialã Racoviþa,
podiumul fiind completat cu
echipele Avrig 1 – ªcoala Gimnazialã Avrig (locul 2) ºi Scoreiu
– ªcoala Gimnazialã Porumbacu de Jos (locul 3). Premianþii
au fost rãsplãtiþi cu diplome,
medalii ºi frumoase premii, iar
câºtigãtorii au intrat în posesia
trofeului proiectului ºi a „Lãzii de
zestre a teritoriului”, element
simbol pe care îl vor gãzdui
pânã la viitoarea ediþie a acþiunii.
Diplome de participare au
primit ºi ceilalþi concurenþi,
voluntarii, coordonatorii ºi
colaboratorii ediþiei.
Aºa s-a desfãºurat cea de-a
IX-a ediþie a proiectului „Comorile din Þara Oltului”. A fost o
reuºitã, lumea s-a simþit bine
iar copiii au plecat spre case
cu un bagaj de cunoºtinþe lãrgit,

bucuroºi de experienþa trãitã.
Avrigul se pregãteºte deja
pentru a gãzdui ediþia a X-a,
aniversarã, a proiectului.

Implicare deosebitã
„Comorile din Þara Oltului”
însemnã un volum mare de
muncã, depusã în cele trei zile
ale taberei dar ºi în perioada
pregãtitoare dintre ediþii, atât de
organizatorii din „nucleul dur”
al proiectului, coordonatorii de
echipaje ºi voluntari. O contribuþie deosebitã la succesul
ediþiei a fost adusã de echipa
gazdã (ºcoalã – primãrie –
comunitate), ce a dovedit pricepere, ataºament faþã de
proiect, spirit gospodãresc ºi
implicare maximã. O menþiune
specialã pentru primarul ºi
viceprimarul
comunei

Racoviþa, Simion Olariu
respectiv Ioan Stoia, ce au þinut
sã se asigure la faþa locului,
aproape în permanenþã, cã
activitãþile se desfãºoarã fãrã
probleme. (Edilul ºef din
Racoviþa, alãturi de soþia sa, a
asigurat ºi coordonarea
pregãtirii a douã dintre mesele
servite participanþilor, lucru
apreciat cum se cuvine de toatã
lumea.)
Iniþiatorii proiectului sunt
reprezentanþi ai unor ºcoli din
teritoriul Þãrii Oltului ºi ai unor
asociaþii neguvernamentale
(“Prietenii Avrigului”, Clubul de
Turism Montan “Amicii
Munþilor”, GAL “Þara Oltului”,
Asociaþia de prietenie “Ille et
Vilaine – Sibiu”).
Anul acesta organizatori
principali au fost ªcoala
Gimnazialã Racoviþa ºi
Primãria comunei Racoviþa.

MINISTERUL ADMINISTRATIEI ªI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ

INSPECÞIA DE PREVENIRE VÃ INFORMEAZÃ
Statistica incendiilor din ultimii ani aratã cã în perioada
februarie-iulie, în România, se înregistreazã cel mai mare
numãr de arderi necontrolate ca urmare a acþiunilor de
igienizare a terenurilor de vegetaþia uscatã. În unele cazuri,
cetãþenii ard miriºtile, resturile menajere ori vegetaþia uscatã,
fãrã a asigura supravegherea, în lipsa mãsurilor de apãrare
împotriva incendiilor, în condiþii de vânt ori amplasând
grãmezile ce urmeazã a fi distruse prin ardere în apropierea
ºurilor, adãposturilor de animale sau furajelor, ceea ce
conduce la propagarea rapidã a focului la gospodãrii ºi
anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în
perioada imediat urmãtoare, Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã face apel la cetãþeni sã respecte mãsurile

specifice de prevenire a incendiilor:
- sã nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu
ºi pe timp de vânt;
- sã nu utilizeze focul deschis la distanþe mai mici de 10 m
faþã de materiale sau substanþe combustibile (casã, ºurã,
depozit de cereale, pãdure etc)
- arderea miriºtilor, resturilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi a altor materiale combustibile sã se facã în
locuri special amenajate;
- cetãþenii se vor interesa la primãrie în ceea ce priveºte
planificarea zilelor ºi locurile special amenajate în care se
adunã resturile menajere ºi vegetaþia uscatã din localitate
în scopul arderii;
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi

miriºtilor sã se facã numai pe baza permisului de lucru cu
foc, dupã ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar
pentru situaþii de urgenþã<
- sã asigure supravegherea permanentã a arderii ºi sã
stingã jarul dupã încetarea acesteia.
Cetãþeni !
Respectând mãsurile de prevenire a incendiilor, vã protejaþi
viaþa ºi bunurile materiale.
INSPECÞIA DE PREVENIRE – SERVICIUL INFORMARE
PREVENTIVÃ, STATISTICÃ ªI ANALIZÃ RISCURI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE
URGENÞÃ

O nouã ediþie de succes a „Comorilor din Þara Oltului”

ANUNÞ
CONFORM HOTÃRÂRII NR. 22 DIN 9 APRILIE 2009,
SUNTEÞI OBLIGAÞI DE A ASIGURA CURÃÞENIA: ÎN JURUL
INCINTELOR, STRÃZILOR, TROTUARELOR, PODEÞELOR,
RIGOLELOR DIN JURUL INCINTELOR, PRECUM ªI
ÎNTREÞINEREA SPAÞIILOR VERZI ªI A ARBORILOR
EXISTENÞI PE ACESTE ARTERE, IARNA SÃ SE CUREÞE
ZÃPADA DE PE TROTUARE, SÃ SE ASIGURE CIRCULAÞIA
NORMALÃ A PIETONILOR.
NERESPECTAREA ACESTORA SE SANCÞIONEAZÃ
CONTRAVENÞIONAL CONFORM HOTÃRÂRII NR. 22/
9.04.2009.
Viceprimar,
Stoia Ioan

În perioada 1-3 iulie 2016
s-a organizat cea de a IX-a
ediþie a proiectului de tip
Leader ”Comorile din Þara
Oltului” la care au participat
peste 120 de persoane:
echipaje din Arpaºu de Jos,
Cîrþa, Cîrþiºoara, Porumbacu
de Jos, Avrig (douã echipe),
Mîrºa, Racoviþa, Turnu Roºu
ºi Boiþa, voluntari, organizatori, însoþitori ºi membri
în echipa localã de organizare, ce s-a desfãºurat pe
Valea Moaºei, sat Sebeºu de
Sus, comuna Racoviþa.
Organizatorii principali din
acest an au fost ªcoala
Gimnazialã Racoviþa ºi

Primãria Comunei Racoviþa.
În calitate de manager al
acestei ediþii, vreau sã
mulþumesc pentru implicare,
sprijin ºi încurajãri domnului
primar Simion Olariu ºi soþiei
sale Paraschiva Olariu, care
s-au implicat direct ºi
necondiþionat în organizare,
fiind chiar masterchef ºi nu
numai pentru aceste zile,
doamnei director a Liceului
Tehnologic Mârºa – prof. ing.
Mioara ªinca, ce a fost alãturi
ºi a susþinut echipa organizatoare în demersurile
fãcute, partenerilor noºtri ce
ne sunt alãturi la fiecare ediþie:
domnii primari ºi consiliile

locale, cât ºi domnii ºi
doamnele director din
comunitãþile reprezentate,
doamnei preºedinte a GAL
“Þara Oltului” prof. Iuliana
TURI, domnului Valentin
ARVUNESCU – director
executiv al Asociaþiei de
prietenie “Ille et Vilaine –
Sibiu”, domnului Costin
BÃDILÃ de la S.C. Venturelli
Prod SRL Avrig, domnului
director Adrian DAVID de la
Serviciul Judeþean SALVAMONT Sibiu ºi tuturor celor
care au contribuit la bunul
parcurs al activitãþilor din cele
trei zile: domnului Dan Frâncu,
colegilor cadre didactice din

echipa localã de organizare:
Hadãr Bogdan, Farcaºiu
Valentin, Bucur Anca –
Georgeta, Mihaela Sãbãduºiu ºi Andreºelu Ileana,
voluntarilor, coordonatorilor
echipajelor, cât ºi echipajelor
ºi nu în ultimul rând domnului
viceprimar Stoia Ioan ce ne-a
fost alãturi. Nu a fost chiar
simplu, dar cu implicare,
colaborare, înþelegere ºi spirit
de fair-play se poate, iar în
aceste zile am învãþat multe
lucruri! Mulþumesc!
Prof. Iuliana Mihaela
FLOARE – director ªcoala
Gimnazialã Racoviþa

rosu galben albastru negru

(continuare din pagina 1)

