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„Let’s Do It, Racoviþa!”

Campania „Let`s Do It, Romania!” – Ziua de
Curãþenie Naþionalã, s-a desfãºurat ºi în comuna
Racoviþa

65 de elevi ºi cadre didactice de la ªcoala Gimnazialã
Racoviþa ºi 22 de elevi ºi cadre didactice de la ªcoala Primarã
din Sebeºu de Sus au participat sâmbãtã, 24 septembrie,
la o acþiune de igienizare a localitãþilor în care trãiesc ºi
învaþã.
Însoþiþi de cadrele didactice Anca Georgeta Bucur, Elena
Mangu, Cornelia Þarcã, Alexandra Drãgoi Leuþã, Valentin
Farcaºiu, Ramona Doican, Ileana Andreºelu, Mihaela
Sãbãduºiu ºi Mihaela Neamþu, alãturi de primarul comunei,
Simion Olariu ºi viceprimarul comunei, Ioan Stoia, copiii au
„luat la pas” principalele strãzi ale comunei ºi au adunat
toate gunoaiele aruncate la întâmplare de cei fãrã bun simþ
ºi respect pentru mediu ºi aproape.
Gunoaiele adunate au fost adunate în saci menajeri ºi vor
fi predate operatorului regional de salubritate, în vederea
transportãrii lor cãtre depozitul autorizat.
Felicitãri copiilor, însoþitorilor ºi iniþiatorilor!

ªedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din
data de 30 septembrie 2016
ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei
Racoviþa se va desfãºura în
data de 30 septembrie 2016,
începând cu ora 18, la sediul
Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
aderarea comunei Racoviþa la
Asociaþia Comunelor din
România;
2. Proiect de hotãrâre privind

aprobarea cotizaþiei pentru
participarea comunei Racoviþa
la Asociaþia GAL “Þara Oltului”
pe anul 2016;
3. Proiect de hotãrâre privind
stabilirea taxei speciale de
salubrizare la persoane fizice
pe raza comunei Racoviþa, jud.
Sibiu, pe anul 2016;
4. Proiect de hotãrâre privind
includerea în domeniul public
al comunei Racoviþa a terenului

în suprafaþã de 12.000 mp,
înscris în registrul agricol la
poziþia 001, tarla 9, parcela
192/7/1, categoria de folosinþã
- curþi construcþii, poziþia
cadastralã nr. 14;
5. Proiect de hotãrâre privind
modificarea organigramei ºi a
statului de funcþii la nivelul
Primãriei comunei Racoviþa prin
înfiinþarea unui post de agent
agricol cu o jumãtate de normã.

Au fost finalizate branºamentele de apã,
la Sebeºu de Sus
În urmã cu doar câteva zile a fost finalizatã execuþia branºamentelor individuale le reþeaua
de alimentare cu apã a satului Sebeºu de Sus.
Din cauza complexitãþii lucrãrilor, majoritatea strãzilor din sat au avut de suferit. Reparaþia
strãzilor va fi demaratã în perioada urmãtoare.
Informaþiile ne-au fost oferite de viceprimarul comunei Racoviþa, Ioan Stoia.

Atenþie la câinii fãrã stãpân!
Primãria comunei Racoviþa informeazã toþi
cetãþenii comunei cã este în curs de
perfectare un acord cu Serviciul de Ecarisaj
Avrig, în scopul gestionãrii problemei câinilor
fãrã stãpân.
Atenþionãm proprietarii de câini cã aceºtia
trebuie þinuþi în interiorul gospodãriilor proprii,

orice animal gãsit liber pe domeniul public
al comunei, fiind considerat abandonat sau
fãrã stãpân.
În perioada urmãtoare, personalul
specializat se va deplasa pe teritoriul
comunei ºi va începe colectarea câinilor
fãrã stãpân.
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Ser viciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
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

Procesul verbal
al ºedinþei extraordinare a Consiliului Local al comunei Racoviþa din
data de 8 septembrie 2016
Încheiat
astãzi,
08.09.2016, în cadrul ºedinþei extraordinare a
Consiliului Local Racoviþa.

ªedinþa începe cu 10
consilieri din cei 11 în funcþie.
Lipseºte motivat dl. Popa
Ioan Sorin.

HOTÃRÂREA NR
.43/2016
NR.43/2016
privind aprobarea Regulamentului local de
organizare ºi desfãºurare a activitãþii de
publicitate, reclamã ºi afiºaj în comuna Racoviþa
Consiliul Local al comunei Racoviþa, întrunit în ºedinþã
ordinarã în data de 28 iulie 2016,
Analizând:
- adresa nr. 22585 din 27.06.2016, înregistratã la primãria
comunei Racoviþa cu nr. de înregistrare 2874/20.07.2016;
- expunerea de motive a primarului nr. 2918/21.07.2016;
- raportul secretarului nr. 2917/21.07.2016, prin care se
propune aprobarea Regulamentului local de organizare ºi
desfãºurare a activitãþii de publicitate, reclamã ºi afiºaj în
comuna Racoviþa;

Anexa la HCL. 43/2016
REGULAMENT LOCAL DE ORGANIZARE ªI
DESFÃªURARE A ACTIVITÃÞII DE PUBLICITATE,
RECLAMÃ ªI AFIªAJ ÎN COMUNA RACOVITA
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

pe folie sinteticã ºi expus
public;
aviz - act tehnic cu caracter
ART. 1. Prezentul regulament obligatoriu, emis de structura
stabileºte condiþiile în care se de specialitate a administraþiei
desfãºoarã activitatea de pu- publice locale, în urma unei
blicitate, reclamã ºi afiºaj în proceduri de analizã a proieccomuna Racovita, in vederea tului tehnic ºi a oportunitãþii din
aigurãrii condiþiilor pentru un punct de vedere urbanistic,
cadru construit coerent, armo- pentru amplasarea mijloacelor
nios, sigur ºi sãnãtos, pentru de publicitate temporarã, având
protecþia valorilor mediului structuri fãrã fundaþie;
natural ºi antropic, pentru
banner - suport pentru
prezervarea calitãþii peisajului mesajul publicitar confecþionat
ºi a cerinþelor privind asigura- din folie sinteticã sau din
rea calitãþii în construcþii.
material textil, în mod obiºnuit
ART. 2. Prevederile prezen- cu formã dreptunghiularã,
tului regulament se aplicã atât ancorat în zone publice;
administraþiei publice locale,
calcan - faþadã fãrã goluri a
cât ºi tuturor persoanelor fizice unei construcþii, situatã pe limita
ºi juridice implicate în activitatea de proprietate lateralã sau
de publicitate.
posterioarã, destinatã de
ART. 3. Condiþiile tehnice regulã sã fie acoperitã de zidul
prevãzute în prezentul regula- asemãnãtor al unei clãdiri
ment au caracter minimal, vecine;
dupã caz, putându-se aproba
ecran publicitar - ecran cu
de cãtre autoritãþile publice LED-uri, LCD sau altele asecompetente ºi alte condiþii mãnãtoare, pe care se ruleazã
tehnice privind publicitatea, graficã, spoturi ºi altele asereclama ºi afiºajul, pe baza menea, cu conþinut dinamic ºi
unor studii de specialitate.
de dimensiuni variabile;
ART. 4. Pentru definirea
firmã - orice inscripþie, formã
obiectului prezentului regula- sau imagine ataºatã unei
ment se folosesc urmãtorii clãdiri, cu referire la un operator
termeni:
economic sau la o activitate
afiº - mijloc de transmitere a care se desfãºoarã în interiorul
mesajelor publicitare, cultu- clãdirii;
rale, comerciale, politice, de
incintã - suprafaþa de teren
instructaj ºi altele asemenea, înconjuratã din toate pãrþile de
imprimat pe suport hârtie sau construcþii, de amenajãri sau

Dl. Belciu Alin întreabã,
legat de toaletele de la
Sebeºu de Sus, pe dl.
viceprimar, când a discutat cu

cetãþenii Sebeºului despre
proiect ºi dacã a þinut ºedinþã
publicã cu cetãþenii din
Sebeºu de Sus.
Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot procesul verbal
al ºedinþei ordinare din luna
august -9 voturi pentru ºi o
abþinere a domnului Ivan
Simion, dânsul considerând
cã, nefiind prezent la ºedinþã,
nu poate fi de acord cu

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 MIERCURIJOI-

8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri
documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri

VINERIdocumente
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa persoanelor Consilier, Elena- Delia Stancu
acesta.
Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot ordinea de zi –
10 voturi pentru – în
unanimitate.
1. Proiect de hotãrâre
privind suplimentarea bugetului local cu suma de
33,75 mii lei pe trimestrul III,
anul 2016.
Se supune la vot - 10 voturi
pentru - se aprobã în

unanimitate.
Nemaifiind altele de
discutat, se încheie ºedinþa
extraordinarã a Consiliului
Local Racoviþa din data de 8
septembrie 2016, drept
pentru
care
semnãm
alãturat.
Preºedinte de ºedinþã
Bucur Ioan
Secretar delegat
Hulpuº Marius Gheorghe

- proiectul de hotãrâre cu nr. 2919/21.07.2016;
interesate, prin grija secretarului comunei Racoviþa.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr.
185/2013, prevederile art. 36, alin. (1) ºi ale art. 119, art. 120
din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale,
Adoptatã în comuna Racoviþa, la data de 28.07.2016.
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) ºi art. 45 alin.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
(1) ºi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
CONSILIER,
administraþia public localã, republicatã cu modificãrile ºi
Belciu Alin Dan
completãrile ulterioare;
CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR DELEGAT,
HOTÃRÃªTE:
Hulpuº Marius Gheorghe
Art. 1. – Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a activitãþii de publicitate, reclamã ºi afiºaj în
comuna Racoviþa, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. – Prezenta hotãrâre va fi comunicatã persoanelor

Notã:
Începând cu acest numãr al publicaþiei Jurnalul de
Racoviþa, vom reproduce textul complet al Regulamentului
de organizare ºi desfãºurare activitãþii de publicitate,
reclamã ºi afiºaj în comuna Racoviþa

împrejmuiri;
indicator publicitar direcþional (panou direcþional) înscris, formã ori imagine care
indicã o direcþie, proximitatea
unui obiectiv sau a unei clãdiri
unde se desfãºoarã o anumitã
activitate. În aceeaºi categorie
se includ bannerul vertical,
caseta luminoasã, tãbliþa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi
speciale pe clãdiri, stâlpi ºi
altele asemenea;
mesh - suport pentru mesajul publicitar confecþionat din
material sintetic perforat, cum
ar fi plasa finã, de obicei de mari
dimensiuni, fixat pe clãdiri;
mijloace de publicitate ansamblu de elemente constructive folosite în scopul prezentãrii unei activitãþi comerciale, industriale, artizanale sau
liber-profesioniste ori a unui
eveniment;
panou publicitar mobil panou publicitar de dimensiuni
reduse, amplasat la sol, fãrã
fundaþie sau alt sistem de
fixare, stabilizat prin propria
greutate;
panou publicitar - structurã
provizorie folositã pentru
afiºarea unui mesaj publicitar;
proiect publicitar special construcþie provizorie atipicã,
creatã special în scopul promovãrii unui produs, a unui serviciu
sau eveniment ºi care nu are
în alcãtuirea sa elemente de
fundaþie ºi/sau structuri
publicitare clasice;
promovare - ansamblu de
activitãþi ºi mijloace folosite
pentru a difuza un produs sau
serviciu pe piaþã;
publicitate - totalitatea
modalitãþilor ºi instrumentelor

sau mesaje publicitare;
structurã de publicitate
autoportantã - cadru suport
amplasat la sol, fãrã fundaþie
sau alt sistem de fixare,
stabilizat prin propria greutate,
pe care sunt dispuse feþe
realizate din materiale uºoare
de tip mesh, plasã finã, pânzã
ºi altele asemenea, pe care se
aflã imprimate reclame ºi
mesaje publicitare.

specifice utilizate pentru a facilita cunoaºterea ºi aprecierea
de cãtre consumatori a anumitor produse, servicii sau
pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinaþiei unor spaþii, lansãri de
produse, deschideri de magazine ºi altele asemenea, precum ºi orice formã de prezentare a unei activitãþi comerciale, industriale, artizanale sau
liber-profesioniste având ca
scop promovarea vânzãrii de
bunuri ºi servicii, de drepturi ºi
obligaþii;
publicitate luminoasã publicitate realizatã prin corpuri
luminoase, afiºe sau panouri
luminate printr-o sursã de luminã amplasatã astfel încât sã
asigure iluminarea afiºului,
panoului ori corpului publicitar;
publicitate pe vehicule publicitate realizatã prin lipirea
de afiºe, montarea de panouri
sau vopsirea vehiculelor în
scopuri publicitare;
publicitate
stradalã
(outdoor) - publicitate efectuatã
în spaþii deschise, în exteriorul
clãdirilor;
publicitate temporarã publicitate realizatã cu ocazia
unor evenimente, manifestaþii
culturale sau sportive, precum
ºi pentru acþiuni de promovare
de produse sau activitãþi;
reclamã publicitarã - activitatea ºi inscripþia cu rol de a
atenþiona sau de a convinge
publicul de calitatea unui
serviciu, a unui produs sau a
unei idei;
steag publicitar - piesã de
stofã, pânzã sau material
plastic ataºatã la un suport
lance, catarg sau stâlp, purtând
culori, embleme, simboluri

CAPITOLUL II
Aprobarea executãrii
lucrãrilor pentru amplasarea
mijloacelor publicitare
ART. 5.
Aprobarea executãrii lucrãrilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se
realizeazã prin Autorizaþia de
Construire, emisã în condiþiile
Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor
de construire, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
La emiterea autorizaþiei de
construire, emitentul va include
precizãri privind obligaþiile care
decurg din caracterul provizoriu
ºi durata de existenþã limitatã a
mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizãri privind
termenul de încetare a
funcþionãrii acestuia.
ART. 6.
În cazul în care, la expirarea
termenului de încetare a
funcþionãrii mijlocului de publicitate autorizat, nu a fost
obþinuta prelungirea acestui
termen, proprietarul construcþiei - suport de publicitate are
obligaþia desfiinþãrii mijlocului
de publicitate ºi aducerii

imobilului la starea iniþialã.
În cazul în care, în termen de
15 zile de la data expirãrii
termenului de încetare a
funcþionãrii mijlocului de publicitate autorizat, proprietarul
construcþiei – suport de publicitate nu a îndeplinit obligaþiile
prevãzute la alin. a), primarul
comunei Racoviþa dispune
desfiinþarea acestuia pe cale
administrativã, indiferent de
categoria de proprietate pe
care acestea sunt amplasate,
fãrã emiterea unei autorizaþii de
desfiinþare ºi fãrã sesizarea
instanþelor judecãtoreºti.
Cheltuielile rezultate ca
urmare a acþiunilor prevãzute
la alin. b) sunt în sarcina
proprietarului construcþiei ºi vor
fi recuperate ulterior de la
acesta, în condiþiile legii.
ART. 7.
Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu
necesitã fundaþii utilizate în
cadrul unor campanii publicitare ºi/sau activitãþi de
promovare ce nu depãºesc 30
zile, care se desfãºoarã pe
domeniul public sau privat al
comunei Racoviþa, ori pe
proprietatea privatã a persoanelor fizice ºi juridice, se vor
emite avize pentru publicitate
temporarã.
Perioada de valabilitate a
avizului pentru publicitate
temporarã este de maximum
30 zile ºi poate fi prelungitã o
singura datã, la cererea
solicitantului, pentru o perioadã
cel mult egalã cu cea aprobata
iniþial.
(continuare în numãrul
urmãtor)
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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
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Asociaþia GAL „Þara Oltului” a primit o nouã
autorizaþie de funcþionare
criteriile de selecþie, valoarea
publicã totalã ridicându-se la
2.051.978,31 euro.
Zilele trecute, MADR a emis
ºi Autorizaþia de funcþionare
pentru As. GAL „Þara Oltului”,
astfel cã structura va putea
desfãºura activitãþi specifice
implementãrii mãsurilor 19.2 –
„Sprijin pentru implementarea
acþiunilor în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Localã” ºi 19.4 –
„Sprijin pentru cheltuieli de
funcþionare ºi animare”, în
perioada de programare 2014
– 2020.
În perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Localã, titularul autorizaþiei are obligaþia de a nu
efectua modificãri ale SDL care
sã conducã la neîndeplinirea

criteriilor de eligibitate ºi
selecþiepe baza cãrora SDL a
fost selectatã.
Conform acordului de
parteneriat pentru susþinerea
Strategiei de Dezvoltare Localã,
în prezent din Asociaþia Grupul
de Acþiune Localã „Þara Oltului”
fac parte zece unitãþi administrativ teritoriale (comunele
Arpaºu de Jos, Cîrþa, Cîrþiºoara, Porumbacu de Jos,
Racoviþa, Turnu Roºu, Boiþa –
judeþul Sibiu ºi Câineni, Titeºti,
Boiºoara – judeþul Vîlcea) ºi 31
de persoane juridice (organizaþii neguvernamentale,
persoane fizice autorizate,
intreprinderi
individuale,
societãþi cu rãspundere limitatã, societãþi comerciale pe
acþiuni etc).

COMUNICAT DE PRESÃ

Suntem ºi pe FFacebook!
acebook!
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.
ATENÞIE!
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!

31 august 2016

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, în perioada 16
octombrie – 1 decembrie 2016, va efectua plata în avans aferentã Campaniei 2016.
Conform art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European ºi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanþarea, gestionarea ºi monitorizarea politicii
agricole comune ºi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94,
(CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 ºi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului,
este prevãzut cã: ”Plãþile din cadrul schemelor de sprijin ºi al mãsurilor menþionate la
articolul 67 alineatul (2) se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic
urmãtor.
Plãþile se fac în maximum douã tranºe, în perioada menþionatã. În pofida primului ºi
celui de-al doilea paragraf, statele membre pot plãti, înaintea datei de 1 decembrie, dar
nu înaintea datei de 16 octombrie, avansuri de pânã la 50 % în cazul plãþilor directe ºi de
pânã la 75 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltãrii rurale menþionat la articolul
67 alineatul (2).”
De asemenea, precizãm cã pânã la acest moment, APIA a efectuat plãþi pentru Campania
2015, în valoare de 1.936,12 milioane euro pentru un numãr de 929.420 beneficiari
(98,44 % din numãrul total de beneficiari), pe toate tipurile de fonduri (Fondul
European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã (FEADR) ºi Buget Naþional.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE
COMUNICAT DE PRESÃ

12 septembrie 2016

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L242/9.9.2016, s-a publicat Regulamentul delegat (UE) 2016/1612 al
Comisiei Europene privind acordarea unor ajutoare pentru reducerea producþiei de lapte, stabilite
la un cuantum de 14 euro/100kg de lapte de vacã, cu o limitare la un volum total de reducere a
livrãrilor de lapte care corespunde sumei de 150 milioane euro.
Beneficiarii eligibili sunt producãtorii de lapte care au livrat lapte la prim-cumpãrãtori în luna
iulie 2016 ºi care se angajeazã sã reducã livrarea cantitãþii de lapte într-o perioadã calendaristicã
de 3 luni -perioada de reducere, în comparaþie cu aceeaºi perioadã din anul precedent perioada de referinþã.
Reducerea pentru care solicitã ajutor trebuie sã fie de minim 1.500 kg ºi de cel mult 50% din
cantitatea livratã în perioada de referinþã.
Pentru a solicita ajutorul, producãtorii de lapte vor depune un formular de cerere de ajutor la
care vor ataºa copii ale contractelor cu prim-cumpãrãtorii, copii ale documente fiscale care
atestã livrãrile –facturi, file din carnetul de comercializare, pentru livrãrile efectuate în perioada de
referinþã ºi în luna iulie 2016. Depunerea se va face la sediul Centrului Judeþean APIA, respectiv
al Municipiului Bucureºti, pe raza cãruia solicitantul îºi are domiciliul/sediul social, direct sau
prin poºtã.
În cursul sãptamanii 12 - 16.09.2016, formularul de cerere de ajutor se va gãsi la toate
Centrele Judeþene APIA, precum ºi la Centrul Municipiului Bucureºti ºi de asemenea va fi postat
pe site-ul instituþiei: www.apia.org.ro .
Termenele limitã pentru depunerea cererilor de ajutor complete, pentru cele patru perioade
de reducere care acoperã câte 3 luni calendaristice, sunt stabilite astfel:
-21 septembrie 2016, la ora 13:00, ora României, pentru prima perioada de reducere
octombrie, noiembrie, decembrie 2016;
-12 octombrie 2016, la ora 13:00, ora României, pentru a doua perioada de reducere: noiembrie
ºi decembrie 2016, precum ºi ianuarie 2017;
-9 noiembrie 2016, la ora 13:00, ora României, pentru cea de a treia perioada de reducere:
decembrie 2016, ianuarie ºi februarie 2017;
- 7 decembrie 2016, ora 13:00, ora României, pentru cea de a patra perioada de reducere:
ianuarie, februarie ºi martie 2017.
Solicitanþii de ajutor pot depune o singurã cerere de ajutor aferentã unei perioade de reducere,
cu excepþia solicitanþilor care au depus o cerere pentru prima perioada ºi care pot depune o
cerere ºi pentru cea de a patra perioadã.
Dupã verificarea cererilor de ajutor, cantitãþile eligibile vor fi transmise la Comisia Europeanã.
Aceasta va informa statele membre cu privire la mãsura în care, þinând seama de încadrarea în
plafonul comunitar al mãsurii, se pot acorda autorizaþii pentru cantitãþile solicitate. APIA va
comunica fiecãrui solicitant a cãrui cerere a fost declaratã admisã ºi plauzibilã, cantitatea de
reducere autorizatã pentru care va primi plata.
Dupã încheierea perioadei de reducere în termen de maxim 45 de zile, beneficiarul va depune
cerere de platã în limita cantitãþii autorizate, iar plata se va efectua dupã realizarea controalelor,
cel târziu în a 90-a zi dupã data încheierii perioadei de reducere.
Suma de platã a ajutorului se calculeazã prin raportarea cantitãþii reduse efectiv la cantitatea
autorizatã pentru reducere astfel: dacã a fost redusã pânã la 80% din cantitatea autorizatã se
plãteºte cantitatea redusã efectiv, dacã reducerea efectivã este între 50 ºi 80% din cantitatea
autorizatã, cuantumul ajutorului se reduce cu 20%, dacã reducerea efectivã este pânã la 20%
din cantitatea autorizatã cuantumul ajutorului se reduce cu 50%, iar dacã reducerea efectivã
este mai puþin de 20% din cantitatea autorizatã nu se plãteºte niciun ajutor.
Cursul de schimb prevãzut pentru efectuarea plãþii este de 4.4575 lei/euro.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE
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ªi în perioada urmãtoare,
persoanele juridice ºi autoritãþile locale din zona de sud a
judeþului Sibiu vor putea
accesa fondurile europene
(fonduri LEADER) disponibile
prin Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020
ºi prin intermediul Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”. Strategia de Dezvoltare
Localã propusã de responsabilii As. GAL „Þara Oltului” a
trecut cu brio de evaluãrile ºi
verificãrile specialiºtilor din
cadrul Autoritãþii de Management pentru Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã
a Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi a fost
aprobatã spre finanþare. „Þara
Oltului” a primit 79 de puncte la
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Festival în Þara Oltului
þionarii tradiþionali îºi vor putea
expune produsele, pentru
vânzare sau vizitare. Din
programul manifestãrii nu va
lipsi nici spectacolul folcloric,
pe scena special amenajatã
pentru acest prilej urmând a
evolua ansambluri, soliºti
vocali ºi instrumentiºti din mai
multe localitãþi ale zonei.
Fiecare stand ºi participant
(producãtor, colecþionar,
creator popular etc) va fi
înregistrat ºi evaluat de membrii juriului organizatorilor iar la
final va fi desemnat câºtigãtorul acestei ediþii a festivalului.
De asemenea,celor mai
merituoºi expozanþi le vor fi
oferite ºi diplome de excelenþã.
Cea de-a IX-a ediþie a
Festivalului “Produse ºi tradiþii
în Þara Oltului” este organizatã
de Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului”, împreunã cu Primãria ºi Consiliul Local al comunei Porumbacu de Jos, cu sprijinul

Consiliului Judeþean Sibiu.
Din Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului”
fac parte comunele Arpaºu de
Jos,
Cîrþa,
Cîrþiºoara,
Porumbacu de Jos, Racoviþa,
Turnu Roºu ºi Boiþa (din
judeþul Sibiu), Câineni, Titeºti,
Boiºoara (din judeþul Vîlcea).
IMPORTANT!
Producãtorii,
creatorii
populari sau colecþionarii din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, ce
doresc sã-ºi expunã produsele în cadrul standului comunei Racoviþa de la Festivalul
„Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” sunt invitaþi sã se adreseze secretariatului Primãriei
Racoviþa sau secretariatului
Asociaþiei Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” (telefon
0743276461 – persoanã de
contact Liliana Berghea),
pentru înscriere ºi a afla detalii
despre condiþiile de participare.

Racoviþa a fost reprezentatã la “Zilele Platoºului”
Duminicã, 11 septembrie,
la Arena platoº din Pãltiniº
s-a desfãºurat prima ediþie a
manifestãrii “Zilele Platoºului”.
Acþiunea, dedicatã tuturor
aºezãrilor din Mãrginimea
Sibiului, reprezintã o noutate
pentru aceastã staþiune,
obiºnuitã mai cu seamã cu
organizarea ºi gãzduirea
competiþiilor sportive de iarnã.
De aceastã datã, la Arena
Platoº a fost o sãrbãtoare cu
muzicã popularã, mâncare
tradiþionalã, distracþie ºi dans,
toate acestea fiind cuprinse
într-o întrecere a satelor din
aceastã zonã.
La aceastã primã ediþie a
acþiunii a participat ºi comuna
Racoviþa, reprezentatã, în

principal, de Ansamblul
Folcloric „Doruleþ”, în competiþii fiind înscrise douã
echipe (Doruleþ I ºi Doruleþ II).
Competitorii celor douã
echipe din Racoviþa au fost
echipajele din Poplaca
(echipa Dumbraviþa Vulturu
Poplaca) ºi Gura Râului
(echipa Bocca del Rio) iar

probele de concurs au fost
trasul cu frânghia, aruncarea
cu toiagul la þintã, tãierea
buºteanului cu toporul ºi
proba artisticã.
La finalul tuturor probelor,
clasamentul a fost urmãtorul:
locul I - echipa Dumbraviþa
Vulturu Poplaca, locul II echipa Doruleþ I, locul III -

echipa Bocca del Rio, locul
IV - echipa Doruleþ II.
Echipa câºtigãtoare a
câºtigat o oaie, echipa de pe
locul 2 a câºtigat un porc
vietnamez, echipa de pe
locul 3 a câºtigat trei raþe.
Fiecare echipã a primit ºi
vouchere,
oferite
de
Decathlon Sibiu.

Din programul sãrbãtorii
nu a lipsit spectacolul
folcloric, susþinut de invitaþii
din fiecare localitate.
Delegaþia comunei Racoviþa la “Zilele Platoºului” a fost
condusã de viceprimarul Ioan

Stoia ºi secretarul Marius
Hulpuº.
Cei interesaþi pot vedea mai
multe imagini ºi videoclipuri
de la aceastã manifestare
accesând contul de facebook
Arena Platos Paltinis.

Racoviþa a par
ticipat la Raid’Erdre 2016, în Carquefou (F
ranþa)
participat
(Franþa)
O echipã din comuna
Racoviþa, formatã din patru
adolescenþi (Denisa, Valerica, Cristian ºi Bogdan) ºi un
adult însoþitor (Simona
Bucur), a participat la cea dea XXII-a ediþie a competiþiei
Raid`Erdre, desfãºuratã în
perioada 22 – 26 august, la
Moulin Boisseau, în apropiere de Carquefou (comunã
înfrãþitã cu Racoviþa). Pentru
a ajunge la competiþia de
lângã Carquefou, cei cinci au
parcurs un drum lung
aproximativ 2.600 km) ºi
obositor, dar experienþa trãitã
a fost una extraordinarã, ce a
compensat cu succes obo-

seala deplasãrii. Raid`Erdre
este organizatã de Serviciul
pentru Tineret din cadrul
Primãriei Carquefou, alãturi
de sponsori ºi colaboratori.
Participarea românilor la
acestã competiþie tradiþionalã
a fost posibilã datoritã
bunelor relaþii de prietenie
dezvoltate de mai bine de
douã decenii între locuitorii ºi
oficialitãþile din cele douã
localitãþi, precum ºi a
demersurilor întreprinse de
Comitetul de Înfrãþire
Carquefou – Racoviþa (preºedinte Cecile Chevillard) ºi
Asociaþia
Racoviþa
–
Carquefou (preºedinte Ca-

melia Limbãºan). De asemenea, meritã amintit faptul
cã, în vara anului 2015, o
echipã formatã de ºase tineri
ºi doi însoþitori din Carquefou,
a participat la o ediþie excepþionalã a concursului „Comorile din Þara Oltului”, desfãºuratã în zona Valea Lupului.
Raid`Erdre
este
o
competiþie plurisportivã ºi nu
numai, compusã din probe
diverse (înot, atletism, cãþãrare, fotbal, volei în scaunul cu
rotile, paintball etc), care au ca
rol oferirea unei variante
sãnãtoase de petrecere a
timpului liber, crearea unui
cadru propice socializãrii,

altruismului, prieteniei ºi
traiului în naturã, cu mijloace
de trai simple ºi limitate, sensibilizarea tinerilor în ceea ce
priveºte persoanele cu handicap ºi nevoile acestora.
Anul acesta, la competiþie
au participat 48 de adolescenþi, împãrþiþi în 12 echipe.
Chiar dacã nu au câºtigat
competiþia, echipa comunei
Racoviþa a trãit la maxim
aceastã experienþã, a avut o
comportare foarte bunã ºi sa întors acasã cu o mulþime
de prieteni noi, de învãþãminte
ºi trãiri.
Pe scurt: o amintire
superbã!
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De þi-e dor de bucatele
tradiþionale fãcute în gospodãriile þãranilor, de gustul
fructelor ºi legumelor netratate
cu produse chimice, de pâinea
ºi plãcintele de casã, de
dulceþurile, compoturile ori
zacusca gãtitã dupã reþetele
de odinioarã, de muzica ºi
jocul popular sau de alte
produse, tradiþii ºi obiceiuri din
zona Þãrii Oltului, poþi da o fugã
la Porumbacu de Jos (pe
pajiºtea situaþã în partea
dreaptã a DN 1 Sibiu - Braºov,
la intrarea în localitate) unde
duminicã, 2 octombrie, începând cu ora 9, se va desfãºura
cea de-a IX-a ediþie a
Festivalului “Produse ºi tradiþii
în Þara Oltului”.
La fel ca ºi la ediþiile
precedente, în cadrul festivalului fiecare comunã din teritoriul “acoperit” de GAL “Þara
Oltului” va avea un stand
propriu, unde producãtorii,
creatorii populari ºi colec-

