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Primãria comunei Racoviþa primeºte cererile pentru acordarea
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei,
aferent sezonului rece noiembrie
2016 – martie 2017.
Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei
se acordã familiilor ºi persoanelor
singure, cetãþeni români dar ºi
cetãþeni strãini, care au domiciliul
sau reºedinþa pe teritoriul
administrativ al comunei Racoviþa.
Cuantumul ajutorului va fi diferit, în
funcþie de venitul net mediu lunar
pe membru de familie, dar ºi în
funcþie de sistemul utilizat pentru
încãlzirea locuinþei: gaze naturale,
energie termicã, energie electricã,
lemne, cãrbuni sau combustibili
petrolieri. Acest sprijin financiar se
acordã celor în drept numai pentru
locuinþa de domiciliu/de reºedinþã
a acestora.
Pentru a obþine ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei, reprezentantul
familiei care îndeplineºte criteriile va
depune o cerere – declaraþie pe propria rãspundere, un formular tipizat
aprobat prin HG 778/2013. Aceastã
cerere poate fi procuratã în formatul
tipãrit de la sediul Primãriei comunei
Racoviþa.
Împreunã cu cererea tip,
solicitanþii vor depune ºi acte
doveditoare privind componenþa
familiei, veniturile membrilor
acesteia, precum ºi bunurile mobile
ºi imobile deþinute.
În scopul completãrii corecte a
formularului:
· Prin “familie” se înþelege soþul,
soþia, precum ºi alte persoane, indiferent dacã între acestea existã sau
nu relaþii de rudenie, care au acelaºi
domiciliu sau reºedinþã ºi/sau care

locuiesc ºi se gospodãresc împreunã, sunt înscrise în cartea de imobil
ºi sunt luate în calcul la stabilirea
cheltuielilor de întreþinere a locuinþei.
·
Prin “persoanã singurã” se
înþelege persoana care a împlinit
vârsta de 18 ani, care locuieºte
singurã ºi nu se mai aflã în
întreþinerea pãrinþilor, precum ºi
persoana cu vârsta cuprinsã între
16 ºi 18 ani, care locuieºte ºi se
gospodãreºte singurã ºi are
capacitatea de exerciþiu anticipatã.
· Prin „locuinþa de domiciliu sau
reºedinþa” se înþelege locuinþa aflatã
în proprietatea titularului ajutorului
sau închiriatã sau asupra cãreia
exercitã un drept de folosinþã în
condiþiile legii, situatã la adresa
înscrisã în actele de identitate ale
membrilor de familie sau, dupã caz,
adresa la care persoanele sunt
înscrise în cartea de imobil ºi sunt
luate în calcul la stabilirea
cheltuielilor de întreþinere a locuinþei.
Locuinþa socialã este inclusã în
aceastã categorie.
· Persoana care depune cererea
poate avea una dintre urmãtoarele
calitãþi:
- proprietarul locuinþei pentru care
se solicitã ajutorul,
- succesorul de drept al proprietarului,
- persoana care a înstrãinat
locuinþa în baza unui contract de
vânzare-cumpãrare cu clauzã de
întreþinere sau cu drept de habitaþie,
- titularul contractului de
închiriere, comodat, concesiune al
locuinþei
- alt membru de familie major ºi
împuternicit de proprietarul
locuinþei sau de titularul con-

tractului de închiriere
- reprezentantul legal al
persoanei singure care nu a
împlinit vârsta de 16 ani sau al
persoanelor prevãzute la art. 43
alin. (1) lit. b) ºi art. 178 lit. a) ºi b)
din
Legea
nr.
287/2009,
republicatã, cu modificãrile
ulterioare.
·
Persoanele care solicitã
ajutorul pentru încãlzirea cu energie
termicã au obligaþia de a completa
numãrul de camere ale locuinþei.
·
La stabilirea venitului net
mediu lunar pe membru de familie
ºi, dupã caz, al persoanei singure
se iau în calcul toate veniturile
realizate de membrii acesteia în
luna anterioarã depunerii cererii.
Cererile de acordare a ajutorului
de încãlzire a locuinþei, însoþite de
actele doveditoare, se depun la
sediul Primãriei comunei Racoviþa,
pentru constituirea dreptului la
încãlzire pe toatã perioada
sezonului rece 2016-2017.
Cetãþenii care îndeplinesc
condiþiile pentru a primi acest ajutor
pe parcursul sezonului rece,
stabilirea dreptului la ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei se face începând
cu luna depunerii cererii, pentru cei
care au depus documentele pânã
la data de 20 a lunii respective. Dacã
cererea a fost depusã dupã data de
20 a lunii, beneficiarul va avea dreptul
la ajutor din urmãtoarea lunã.
Nu au dreptul la ajutor pentru
încãlzirea locuinþei familiile sau persoanele singure care deþin în proprietate unul dintre bunurile
cuprinse în Lista bunurilor care
conduc la excluderea acordãrii
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei,

DISPOZIÞIA nr
nr.. 166/2016
privind convocarea ºedinþei ordinare din data de 31
octombrie 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 public localã,
republicatã,
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local

Racoviþa, în data de 31
octombrie 2016, ora 18:00, la
sediul Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1) Proiect de hotãrâre privind
retragerea respectiv excluderea comunei Hârseni din
cadrul Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã "Asociaþia de
Apã Sibiu";
2) Proiect de hotãrâre privind

aprobarea valorificãrii masei
lemnoase din fondul forestier,
proprietate publicã a UAT
Racoviþa pe anul 2017;
3) Proiect de hotãrâre privind
suplimentarea ºi rectificarea
bugetului local cu suma de
112,00 mii lei, conform
Hotãrârii Guvernului nr. 752/
2016 ºi 47,50 mii, rectificare
între capitole bugetare;

Se construiesc toalete moderne
la cãminele culturale din
Sebeºu de Sus ºi Racoviþa
De câteva zile, la Sebeºu
de Sus sunt în curs de execuþie lucrãrile de construire a
grupului sanitar din cadrul
Cãminului Cultural. Lucrãrile
se executã conform graficului
stabilit ºi dacã nu intervin

probleme deosebite, în scurt
timp cei ce vor desfãºura
diverse activitãþi la Cãminul
Cultural Sebeºu de Sus vor
avea la dispoziþie ºi toalete
moderne.
În perioada imediat urmã-

toare, vor fi demarate lucrãrile
de construire a grupului sanitar ºi anexei (alipire la calcan)
la Cãminul Cultural Racoviþa.
Ambele
lucrãri
sunt
finanþate din bugetul local al
comunei Racoviþa.

aºa cum sunt stabilite în H.G. nr.920/
2011:
- Clãdiri sau alte spaþii locative în
afara locuinþei de domiciliu ºi a
anexelor gospodãreºti
- Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã ºi alte
terenuri intravilane care depãºesc
1000 mp în zona urbanã ºi 2000 mp
în zona ruralã
- Autoturism/autoturisme ºi/sau
motocicletã/motociclete cu o
vechime mai micã de 10 ani cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente
precum ºi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile
- Mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai mare
de 10 ani
- Autovehicule: autoutilitare, auto-

camioane de orice fel cu sau fãrã
remorci,
rulote,
autobuze,
microbuze
- ºalupe, bãrci cu motor, scutere
de apã, iahturi
- Utilaje agricole (tractor, combinã
autopropulsatã ºi de prelucrare
agricolã (presã de ulei, moarã de
cereale)
- Utilaje de prelucrat lemnul: gater
sau alte utilaje de prelucrat lemnul
acþionate hidraulic, mecanic sau
electric)
- Depozite bancare cu valoare de
peste 3.000 lei
- Suprafeþe de teren, animale ºi
pãsãri a cãror valoare netã de
producþie anualã depãºeºte suma
de 1000 euro pentru persoana
singurã, respectiv suma de 2.500
Euro pentru familie.
Vom reveni cu informaþii
suplimentare.

4) Proiect de hotãrâre privind
suplimentarea utilizãrii din
excedentul bugetar constituit
la data de 31.12.2015 a sumei
de 41,00 mii lei pentru lucrãri
de investiþii - secþiunea
dezvoltare, pentru anul 2016;
5) Proiect de hotãrâre privind
implementarea proiectului
"REABILITARE DRUMURI
COMUNALE ªI REÞEA
STRADALÃ COM. RACOVIÞA,
JUD. SIBIU".
Emisã în Racoviþa, la 26
octombrie 2016.
PRIMAR, OLARIU SIMION
AVIZAT, SECRETAR
DELEGAT
HULPUª MARIUS
GHEORGHE

Guvernul alocã bani pentru localitãþile
afectate de inundaþii. Comuna Racoviþa
se aflã printre beneficiari
În urma demersurilor întreprinse de Primãria comunei
Racoviþa, Guvernul României
a aprobat alocarea sumei de
112.000 lei pentru achitarea
unor cheltuieli urgente în vederea înlãturãrii efectelor calamitãþilor naturale produse de
inundaþii în lunile iunie ºi iulie
ale acestui an.

Banii alocaþi comunei Racoviþa sunt destinaþi urmãtoarelor
obiective:
- Refacere 1 pod beton în
proprietatea comunei Racoviþa;
- Refacere 7 podeþe beton
în proprietatea comunei
Racoviþa;
- Refacere 7 km drum
forestier în proprietatea

comunei Racoviþa.
Suma este prevãzutã în HG
nr. 752 din 12 octombrie 2016
ºi va fi acordatã din Fondul de
intervenþie la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul
de stat pe anul 2016, pentru
unele unitãþi administrativ teritoriale afectate de calamitãþi
naturale produse de inundaþii.

rosu galben albastru negru

A început acþiunea de primire a
cererilor pentru ajutorul de încãlzire
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Ser viciul 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 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

Ghidul alegãtorului pentru alegerile parlamentare
Pot candida cetãþenii români
care au împlinitã la data depunerii candidaturii vârsta de 23
ani pentru a fi aleºi în Camera
Deputaþilor ºi vârsta de cel puþin
33 de ani pentru a fi aleºi în
Senat.
Alegerile parlamentare în
România se desfãºoarã cu respectarea caracterului universal,
egal, direct, secret ºi liber
exprimat al votului.
Cetãþenii români au dreptul
de vot ºi de a fi aleºi, indifferent
de rasã, sex, naþionalitate,
origine etnicã, limbã vorbitã,
religie, opinie politicã, avere sau
origine socialã.
Senatorii ºi deputaþii se aleg prin
scrutin de listã, potrivit principiului
reprezentãrii proporþionale.
- Norma de reprezentare
pentru alegerea Camerei Deputaþilor este de un deputat la
73.000 de locuitori;
- Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un
senator la 168.000 de locuitori.
Data desfãºurãrii alegerilor
pentru Senat ºi Camera Deputaþilor este DUMINICÃ, 11 decembrie 2016, conform artico-

lului unic din Hotãrârea Guvernului nr. 634/2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru
Senat ºi Camera Deputaþilor din
anul 2016.
Primarii aduc la îndeplinire
urmãtoarele mãsuri tehnice
principale:
- întocmesc ºi tipãresc listele
electorale permanente;
- asigurã urnele de vot, urnele
speciale ºi cabinele de vot;
- informeazã alegãtorii privind
delimitarea secþiilor de votare ºi
sediile acestora;
- asigurã locurile speciale de
afiºaj electoral ºi amplasarea de
panouri electorale în fiecare sat
aparþinãtor sau localitate componentã din unitatea administrativ – teritorialã respectivã;
- acordã sprijin reprezentanþilor Serviciului de Telecomunicaþii Speciale pentru instalarea
echipamentelor ºi furnizarea
serviciilor prevãzute de lege;
- asigurã, prin personalul
desemnat, primirea pe bazã de
proces – verbal, a echipamentelor instalate pentru buna
funcþionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenþei la vot ºi de prevenire a
votului illegal ºi a serviciilor de

telefonie specialã ºi de comunicaþii de voce ºi date, necesare
birourilor electorale, precum ºi
protecþia fizicã a acestora;
- acordã sprijin prefectului
pentru exercitarea atribuþiilor cu
caracter electoral ce îi revin, potrivit actelor normative în vigoare.
Fiecare alegãtor are dreptul
la un singur vot pentru alegerea
Senatului ºi la un singur vot
pentru alegerea Camerei
Deputaþilor:
- cetãþenii români care au
vârsta de 18 ani, dacã aceastã
vârstã a fost împlinitã pânã în
ziua alegerilor, inclusiv.
NU au drept de vot:
- debilii sau alienaþii mintal,
puºi sub interdicþie ºi persoanele cãrora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe
durata stabilitã prin hotãrâre
judecãtoreascã definitivã.
Alegãtorii voteazã numai la
secþia de votare la care este
arondatã strada sau localitatea
unde îºi au domiciliul sau
reºedinþa. În cazul în care, în
ziua votãrii, alegãtorii se aflã în
altã unitate administrativ –
teritorialã din cadrul aceleiaºi
circumscripþii electorale, aceºtia pot vota la orice secþie de

Anexa la HCL. 43/2016

ART. 8. Pe teritoriul comunei
Racoviþa se stabilesc urmãtoarele zone de publicitate:
8.1. Zonã de publicitate
restrânsã:
a) Zona protejatã cu valoare
istoricã a comunei Racoviþa;
b) Satul Sebeºu de Sus;
b) Zona de protecþie a
Bisericilor (pe o razã de 50 m);
c) Ariile naturale protejate:
situl protejat Natura 2000,
Piemont Fãgãraº;
8.2. În cadrul zonei de publicitate restrânsã, identificatã
potrivit art. 8.1, se admit
urmãtoarele tipuri de mijloace
de publicitate:
a) ecrane publicitare;
b) panou publicitar mobil;

CAPITOLUL IV
Clasificarea mijloacelor de
publicitate, reclamã ºi afiºaj
ART. 9. Orice mijloc de publicitate, reclamã ºi afiºaj,
poate fi realizat, amplasat ºi
utilizat cu respectarea prevederilor actelor normative în
materie ºi ale prezentului
Regulament.
IV.1. Firma
ART. 10. Se va permite
amplasarea, de cãtre agenþii
economici, a firmelor numai la
sediul ºi/sau punctul de lucru
declarat conform prevederilor
legale.

ATENÞIE!
DOCUMENTELE ÎN BAZA
CÃRORA SE EXERCITÃ
DREPTUL LA VOT ÎN TARÃ
Cetãþenii români cu domiciliul sau reºedinþa în România,
care în ziua votãrii se aflã în þarã,

amplasa, numai cu acordul
proprietarilor, în zona accesului
la scara respectivã.
Firmele realizate în consolã
(perpendicular pe faþadã) se vor
monta la înãlþimea minimã de
2,5 m de la nivelul trotuarului.
Faþã de planul faþadei (limita
ART. 11. Condiþii tehnice de de proprietate a terenului),
amplasare a firmelor:
firmele vor putea ieºi în consolã
Firmele se amplaseazã pe maxim 1,20 m, dar pãstrând o
faþada spaþiului pe care îl distanþã de minim 1,00 m faþã
definesc, în locuri special de planul vertical ce trece prin
prevãzute sau care sunt bordura carosabilului sau faþã
posibile din punct de vedere de aliniamentul arborilor (dacã
arhitectural ºi constructiv.
aceºtia existã) pentru obiecte
Nu se acceptã firme din situate la mai putin de 6,00 m
materiale fãrã durabilitate înãlþime.
(pânzã, poliplan, carton), iar pe
Grosimea firmelor poziþioarterele principale firmele vor fi nate paralel cu faþada nu va fi
tip casetã luminoasã.
mai mare de 0,25 m.
Pe clãdirile de locuit având
Copertinele pe care se
spaþii comerciale sau cu altã inscripþioneazã o firmã vor fi
destinaþie, situate la parter, amplasate/ridicate de la nivelul
parter ºi mezanin, firmele se trotuarului minim 2,50 m ºi vor
vor amplasa numai pe faþadele ieºi din planul faþadei maxim
corespunzãtoare acestor 1,5 m, dar pãstrând o distanþã
spaþii, excepþie fiind în cazul de minim 1,00 m faþã de planul
clãdirilor de locuit prevãzute cu vertical ce trece prin bordura
parapet plin ºi continuu la carosabilului sau faþã de
balconul etajului imediat aliniamentul arborilor (dacã
superior, unde se pot amplasa aceºtia existã).
firme pe acesta numai cu
Firmele luminoase amplaacordul proprietarilor ºi al sate la mai puþin de 50 m de
asociaþiei de proprietari.
semnalizãrile rutiere nu vor
Firmele agenþilor economici folosi culorile specifice acestoce desfãºoarã activitãþi ra ºi luminã intermitentã.
economice într-un apartament
În cazul clãdirilor prevãzute
de bloc situat la etajele cu o incintã imprejmuitã, firmele
superioare ale imobilului se pot pot fi amplasate pe alinia-

Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei, prezentarea Regulamentului
Local de Organizare ºi Desfãºurare a Activitãþii de Publicitate, reclamã ºi
Afiºaj în couna Racoviþa

REGULAMENT LOCAL DE
c) publicitate pe vehicule;
ORGANIZARE ªI DESFÃd) publicitate temporarã;
ªURARE A ACTIVITÃÞII DE
e) steaguri publicitare;
PUBLICITATE, RECLAMÃ ªI
f) reclamã publicitarã;
AFIªAJ
ÎN
COMUNA
g) publicitate stradalã
RACOVIÞA
(outdoor).
8.3. Zona de publicitate
lãrgitã pe tot teritoriul comunei
Racovita, cu excepþia zonei de
CAPITOLUL III
Stabilirea zonelor de publicitate restrânsã delimitatã
potrivit art. 8.1.
publicitate

votare din cadrul circumscripþiei
electorale unde îºi au domiciliul
sau reºedinþa (în cazul alegerilor parlamentare, circumscripþia electoralã este judeþul).
Alegãtorii înscriºi în Registrul
electoral cu domiciliul în þarã ºi
cu reºedinþa în strãinãtate, precum ºi cei cu domiciliul în strãinãtate, voteazã numai la secþia
de votare unde au fost arondaþi,
cu excepþiile prevãzute de lege.
Membrii birourilor electorale
ale secþiilor de votare, precum
ºi persoanele însãrcinate cu
menþinerea ordinii, voteazã la
secþia la care îºi desfãºoarã
activitatea, doar dacã au domiciliul sau reºedinþa în cadrul
circumscripþiei electorale unde
îºi desfãºoarã activitatea.
Candidaþii pot vota la oricare
dintre secþiile de votare din
cadrul circumscripþiei electorale
în care candideazã.

îºi pot exercita dreptul de vot în
baza unuia dintre urmãtoarele
acte de identitate, valabile în ziua
votãrii:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronic de
identitate;
c) cartea de identitate
provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) paºaportul diplomatic;
f) paºaportul diplomatic
electronic;
g) paºaportul de serviciu;
h) paºaportul de serviciu
electronic;
i) carnetul de serviciu militar,
în cazul elevilor din ºcolile
militare.
ATENÞIE!!!
NU
SE
FOLOSEªTE PAªAPORTUL
SIMPLU! (cel de culoare roºie)
SIMPV
În fiecare secþie de votare îºi
va desfãºura activitatea un
operator de calculator, care va
înscrie codul numeric personal
al alegãtorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenþei la vot ºi de prevenire a
votului ilegal (SIMPV).
Pentru implementarea ºi
funcþionarea pe durata alegerilor
mentul stradal paralel sau
perpendicular faþã de aceasta,
în condiþiile art.11, alin.8, distanþa faþã de elementele împrejmuirii fiind de minim 15 cm:
a. copertinã inscripþionatã cu
firmã sau reclamã;
b. firmã sau reclamã în
consolã ancoratã de clãdire;
c. firmã sau reclamã susþinutã de un suport amplasat în
spatele împrejmuirii.
Metodologia de avizare ºi
autorizare a firmelor
Amplasarea firmelor se face
numai în baza Autorizaþiei de
Construire, obþinutã conform
prevederilor legale în vigoare.
Pentru obþinerea Certificatului de Urbanism, în vederea
amplasãrii de firme, beneficiarul (solicitantul) va depune
la secretariatul din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa,
pentru serviciul de specialitate,
urmãtoarele:
- cerere completatã cu
elementele de identificare ale
beneficiarului, cu precizarea
scopului solicitãrii actului;
- plan de încadrare în zona –
sc. 1:1.000;
- plan de situaþie, la scara
1:500, pe care va fi marcat vizibil
locul de amplasare a firmei ºi
cotat faþã de repere fixe
identificabile;
- grafica reclamei;

a Sistemului informatic de monitorizare a prezenþei la vot ºi de
prevenire a votului illegal, se va
utiliza, de regulã, infrastructura
informaticã deþinutã de autoritãþile administraþiei publice central ºi locale, precum ºi de unitãþile de învãþãmânt, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaþii Speciale.
PRINCIPALELE FUNCÞIONALITÃÞI ALE SIMPV
- faciliteazã verificarea îndeplinirii condiþiilor prevãzute de
lege pentru exercitarea dreptului
de vot;
- semnaleazã cazurile în care
datele de identificare ale alegãtorilor care se prezintã la vot
figureazã deja ca fiind înscrise
în SIMPV;
- semnaleazã cazurile în care,
potrivit Registrului electoral, persoanele care se prezintã la vot
nu au drept de vot sau figureazã
cu interdicþii de exercitare a
dreptului de vot;
- faciliteazã exercitarea
dreptului de vot;
- asigurã unicitatea înscrierii
în listele electorale;
- agregã date statistice privind
prezenþa alegãtorilor la vot.
- copie extras Carte Funciarã,
nu mai vechi de 3 luni, al
imobilului în cauzã;
- document de platã a taxei
pentru eliberarea Certificatului
de Urbanism.
Pentru obþinerea Autorizaþiei
de Construire, beneficiarul
(solicitantul) va întocmi, în 2
(douã) exemplare, urmãtoarea
documentaþie:
- cerere tip pentru emiterea
Autorizaþiei de Construire,
completatã cu elemente de
identificare ºi date tehnice,
conform proiectului pentru
autorizarea executãrii lucrãrilor
de construire;
- certificat de urbanism (în
copie), aflat în termen de
valabilitate;
- proiectul de specialitate
pentru autorizarea executãrii
lucrãrilor de construire, întocmit
de un proiectant autorizat;
- documentul de platã a taxei
pentru eliberarea Autorizaþiei de
Construire;
- documentele, avizele ºi
acordurile solicitate prin
Certificatul de Urbanism.
Firmele inscripþionate pe
vitrinele/uºile de acces se pot
amplasa în baza avizului
serviciului de specialitate din
cadrul Primãriei comunei
Racoviþa.
(continuare în numãrul
urmãtor)
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Informaþii utile de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii Mãsurii 215 - Plãþi privind bunãstarea animalelor, care intenþioneazã sã acceseze credite
în vederea finanþãrii activitãþilor
curente, de la instituþiile bancare ºi non-bancare care au
încheiat convenþii cu APIA,
pentru anul de cerere 2016.
Astfel, potrivit convenþiilor, la
solicitarea scrisã a fermierului,
APIA elibereazã o adeverinþã
prin care confirmã cã acesta a
depus cerere de platã în perioada 1 iulie - 15 iulie 2016,
aferentã anului de angajament
01.01.2016 - 31.12.2016,
pentru Mãsura 215 - Plãþi
privind bunãstarea animalelor,
pentru pachetul a) porcine sau
pentru pachetul b) pãsãri.
De asemenea, prin adeverinþã se confirmã valoarea
care reprezintã 70% din suma
aferentã cererii de platã pentru
anul
de
angajament
01.01.2016 - 31.12.2016 minus valoarea adeverinþei/
adeverinþelor eliberate anterior acestei date. Valoarea

creditului va fi de pânã la 90%
din suma înscrisã în adeverinþã cuvenitã beneficiarului
pentru Plãþile privind bunãstarea animalelor.
Fondul de Garantare a
Creditului Rural IFN - SA
(FGCR) ºi Fondul Naþional de
Garantare a Creditului pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii IFN
- SA (FNGCIMM) garanteazã
creditele acordate de bãnci
fermierilor.
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale
nr. 839/2016 privind modificarea si completarea ordinului
ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr. 703/2013
privind aprobarea condiþiilor în
care se vor încheia convenþiile
dintre instituþiile financiare
bancare ºi nebancare ºi agenþia de plãþi ºi intervenþie pentru
agriculturã, în vederea finanþãrii de cãtre acestea a activitãþilor curente ale beneficiarilor
plãþilor derulate prin agenþie,
în baza adeverinþelor eliberate
de apia, banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pen-

tru beneficiarii plãþilor directe,
astfel încât dobânda finalã
aplicatã beneficiarului nu poate depãþi robor 6m + maxim 2,
5 %, iar comisioanele aferente
creditului sã fie în limita de 1%.
Toate convenþiile încheiate
între APIA, instituþiile bancare
ºi non-bancare ºi FGCR/
FNGCIMM vor fi postate pe

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

Fondator:
Primãria Comunei Racoviþa ºi
Consiliul Local Racoviþa
Editori: Dan FRÂNCU
Tiparul:

E-mail:

jurnalulderacovita
gmail.com
jurnalulderacovita@gmail.com

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!

Prevenirea incendiilor în
sezonul rece
Toamnã 2016
1) Verificaþi cu grijã sobele,
canalele ºi coºurile de
evacuare a fumului, pentru ca
acestea sã nu prezinte fisuri
care sã permitã scânteilor sã
incendieze materialele combustibile din apropiere;
2) Tencuiþi ºi spoiþi cu var
partea din pod a coºului de fum,
în scopul sesizãrii imediate a
fisurilor;
3) Curãþaþi canalele ºi
coºurile de fum premergãtor
sezonului rece;
4) Montaþi pe pardoseala
combustibilã, în faþa uºiþei de
alimentare cu combustibil, o
tablã cu dimensiuni de
0,50x0,70 m;
5) Nu introduceþi în sobe
lemne cu lungimea mai mare
decât focarul, nu lãsaþi uºiþa de
la focar deschisã ºi nu
supraîncãlziþi sobele;
6) Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în încãperi unde
sunt în funcþiune mijloace de
încãlzit.
Pentru mijloacele de încãlzit

care folosesc combustibil
lichid, recomandãm:
7) Verificarea etanºeitãþii
conductelor de alimentare cu
combustibil;
8) Interzicerea supraalimentãrii cu combustibil;
9) Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de
încãlzire nu este în stare de
funcþionare;
10) Curãþarea periodicã a
conductelor de alimentare.

Coºurile de fum
11) La acoperiºurile cu
pantã pânã la 20% înãlþimea
gurii coºului faþã de învelitoare
(mãsuratã pe normala la
pantã) trebuie sã fie de
minimum 100 cm.
În cazul existenþei unor
elemente supraînãlþate faþã de
suprafaþa acoperiºului (atice,
ziduri antifoc etc.) coºurile
trebuie sã depãºeascã înãlþimea acestora cu cel puþin 100
cm, cu excepþia coºurilor
situate la distanþã mai micã de
13 cm de aceste elemente, la
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã, în perioada 16 octombrie
– 30 noiembrie 2016, va efectua plata în avans aferentã Campaniei 2016.
Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016,
de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European ºi al Consiliului în ceea ce priveºte nivelul avansurilor pentru plãþile
directe ºi pentru mãsurile de dezvoltare ruralã pe suprafaþã ºi legate de animale, precum ºi de
derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce
priveºte plãþile directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plãti avansuri de:
”(…) pânã la 70 % în cazul plãþilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/
2013 ºi de pânã la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltãrii rurale menþionat la
articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013”.
De asemenea, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot sã plãteascã avansurile
pentru plãþile directe numai dupã finalizarea controalelor administrative menþionate la articolul
74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/2016 de stabilire, pentru anul
2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevãzute de
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European ºi al Consiliului, au fost stabilite
plafoanele pentru anul de cerere 2016, România beneficiind de o alocare financiarã de
1.772.469.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA)
Totodatã, în baza informaþiilor extrase din baza de date, Agenþia a stabilit cuantumurile în
vederea calculãrii sumelor pentru avansul Campaniei 2016.

care depãºirea se poate
reduce la 50 cm;
12) Canalele de fum se
prevãd cu orificii de curãþire
prevãzute cu uºiþe de închidere
etanºe duble din tablã sau din
azbociment.
13) La strãpungerea
planºeelor combustibile, elementele de lemn ale
planºeelor trebuie sã fie de cel
puþin 24 cm de la faþa interioarã
a canalelor de fum.
14) Este interzisã trecerea
conductelor de instalaþii prin
zidãria coºurilor de fum precum
ºi slãbirea pereþilor coºurilor cu
dibluri, ºanþuri, ancore sau
piroane.
Sef S.V.S.U. Racoviþa
GEREA LUCIAN

Plafoane
Campania
2016 (euro)

Denumire scheme APIA

Schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS
Schema de plată redistributivă

94.709.000

Schema de plată pentru practici agricole
benefice pentru climă şi mediu (plata pentru
înverzire)
Schema de plată pentru tinerii fermieri
Sprijinul cuplat

898.240.000

531.741.000
15.000.000
232.779.000

Cuantu
propus
pentru avans
2016
(euro/ha)
96,886
1
Nivelul 1 = 5,0000
Nivelul 2 = 48,8554
57,371
4
22,871
8
-

Menþionãm cã plãþile se vor efectua la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro,
stabilit de cãtre Banca Centralã Europeanã în data de 30.09.2016 ºi publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria C, nr. 363/04 din 01.10.2016.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Suntem ºi pe FFacebook!
acebook!
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Comuna Racoviþa a câºtigat premiul întâi la FFestivalul
estivalul
“Produse ºi tradiþii în Þara Oltului” (ediþia a IX
-a)
IX-a)
Colecþia de toamnã a gospodarilor, producãtorilor, artiºtilor locali, colecþionarilor ºi
meºteºugarilor din Þara Oltului a fost prezentatã duminicã, în toatã splendoarea ei, la
ediþia a IX-a a Festivalului “Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”, gãzduitã de Porumbacu de
Jos. Pentru aproape a jumãtate de zi, pe o vreme superbã de început de toamnã,
gospodarii din regiune au prezentat participanþilor cele mai bune produse, alimentare,
culinare, agricole, meºteºugãreºti, toate acestea frumos “îmbrãcate” cu un program
folcloric reuºit, susþinut de ansambluri, grupuri ºi soliºti vocali ºi instrumentiºti din mai
multe localitãþi ale zonei. Comuna Racoviþa a fost reprezentatã de o echipã numeroasã ºi
valoroasã, în fruntea cãreia s-au aflat primarul Simion Olariu ºi viceprimarul Ioan Stoia.
festival ºi din aceia ce au dorit doar
sã-ºi bucure privirea ºi sufletul
vizitând mini expoziþiile de artã
popularã prezente la multe dintre
standuri, sau sã asiste la programul folcloric susþinut de copiii
ºi tinerii din localitãþile Þãrii Oltului.
Un alt aspect important al
acestei reale sãrbãtori a fost acela
cã a oferit posibilitatea oamenilor
de a se întâlni, de a-ºi împãrtãºi
unii altora ideile ºi opiniile, de a
stabilii noi contacte ºi de a se
cunoaºte unii cu alþii.

Reprezentanþii comunei au
contribuit ºi la spectoacolul
folcloric
Au participat cu standuri la
aceastã ediþie a festivalului reprezentanþi ai comunelor Porumbacu
de Jos, Arpaºu de Jos, Racoviþa,
Boiþa (judeþul Sibiu) ºi Titeºti
(judeþul Vîlcea), precum ºi din
oraºul Avrig, ce au avut statut de
invitaþi speciali. Spectacolul
folcloric a fost realizat prin aportul
deosebit al Grupului de dansuri
populare „Perla Negoiului” (cu
solistele Raluca Cândea ºi
Denisa Pãºtinã) din Porumbacu
de Jos, Ansamblului Folcloric
“Doruleþ” al copiilor din Racoviþa

(cu solistele Velentina Fogoroº ºi
Camelia Olariu), celor douã
generaþii ale Ansamblului Folcloric
„Hora de la Rusca” - Sebesu de
Jos (comuna Turnu Roºu), solistei
Aura Cerpac - Arpaºu de Jos,
Grupului “Micii folcloriºti - Jocurile
copilãriei” - Cirþa, Ansamblul
Folcloric “Valea Moaºei” (cu solistul
Adi Durdun) – Sebeºu de Sus
(comuna Racoviþa).

Cel mai divers ºi calitativ
stand, cei mai mulþi
participanþi...
Fiecare stand a fost vizitat ºi
evaluat de o echipã de juraþi a
organizatorilor, fiind urmãrite
modul de organizare ºi aranjare,
calitatea ºi diversitatea produselor.
Dupã contabilizarea tuturor
elementelor, juriul a decis sã
acorde Premiul 1 al acestei ediþii
a festivalului comunei Racoviþa,
care a avut standul cel mai divers,
calitativ ºi cu cei mai mulþi
participanþi. De asemenea, pentru
gãzduirea manifestãrii, eforturile
organizatorice
depuse
ºi
moibilizarea deosebitã de care a
dat dovadã, comuna Porumbacu
de Jos a fost rãsplãtitã cu Premiul
Special al festivalului. Organizatorii

au oferit diplome ºi premii de
excelenþã mai multor expozanþi, toþi
participanþii fiind rãsplãtiþi cu
diplome de participare.
Festivalul „Produse ºi tradiþii în

Þara Oltului” a fost organizat de
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului” ºi Primãria comunei
Porumbacu de Jos, cu sprijinul
Consiliului Judeþean Sibiu.
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Creat din dorinþa de a oferi tuturor
celor interesaþi (producãtori
agricoli, crescãtori de animale,
creatori populari, colecþionari,
ofertanþi
de
servicii
etc)
posibilitatea de a-ºi promova
activitatea ºi rodul muncii, de a
arãta tuturor valoarea ce ar putea
fi marcatã cu eticheta “Produs în
Þara Oltului”, Festivalul “Produse
ºi tradiþii în Þara Oltului” a reuºit
sã atragã ºi de aceastã datã, o
mulþime de vizitatori, cei mai mulþi
plecând de aici cu amintiri din cele
mai plãcute. Pentru unii, plãcerea
a fost datã de masa copioasã
gãtitã, în mod tradiþional, la ceaun
ºi servitã la aer liber (oferta
culinarã a fost deosebitã, nelipsind
tocãniþa de oaie, “gãluºtele” din
carne de porc în foi de varzã cu
mãmãligã, bulzul cu brânzã de la
munte, pomana porcului etc).
Pentru alþii, a fost o adevãratã
plãcere de a putea achiziþiona
direct de la crescãtori, cultivatori
sau producãtori, ouã proaspete,
lapte sau diverse produse lactate
ºi brânzeturi, fructe ºi legume,
dulceþuri, compoturi, murãturi,
bãuturi naturale, miere ºi alte
produse apicole, diverse articole
vestimentare tradiþionale, prãjituri
ºi plãcinte de casã, pitã de casã,
slãninã ºi cârnaþi etc Au fost la

