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Ploile deosebit de abundente cãzute în prima
d e c a d ã a l u n i i i u l i e a u a t i n s a p o g e u l s â m b ã t ã , 1111
iulie. În cursul nopþii respective, apele revãrsate
au cauzat probleme deosebite în comuna
Racoviþa. Peste 80 de case, curþi, anexe sau
pivniþe au fost inundate, pagubele materiale
înregistrate fiind deosebit de mari.

Nenorocirea a fost cauzatã
de ploile abundente cãzute, ce
au dus la umflarea pârâului
Valea
Lupului
care
traverseazã comuna. Primarul
comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu ne-a informat
urmãtoarele: ”Ploile au fãcut
ca pârâul Valea Lupului sã
creascã foarte mult într-un ritm
rapid, iar, pe la ora 1 în
noaptea de sâmbãtâ spre
duminicã, sã iasã din matcã,

inundând partea de jos a
localitãþii (pe Vale-n jos).
Cantitatea mare de apã
revãrsatã a dus la inundarea a
aproximativ 80 de gospodãrii
(case, subsoluri, demisoluri,
anexe, curþi etc), distrugerea
mai multor podeþe ºi avarierea
unei suprafeþe destul de mare
din drumurile comunale. Apa a
fost atât de mare încât, în unele
grajduri, caii ºi vacile stãteau
în apã pânã la burtã, iar porcii
înotau prin curþi. Nu au fost
înregistrate pierderi de vieþi
omeneºti, dar pânã acum am
fãcut o situaþie ºi se pare cã au
fost înecate câteva sute de
pãsãri ºi doi câini de curte”.

Mobilizare pentru
îndepãrtarea
efectelor
inundaþiilor

liniºtirea ploilor, situaþia de la
Inundaþii ºi la
Racoviþa a început sã se ameSebeºu de Sus
lioreze. O situaþie de asemenea
gravitate, cauzatã tot de revãrNici satul Sebeºu de Sus nu
sarea apelor pârâului Valea a fost scutit de neplãcerile
cauzate de vremea deosebit
de ploioasã. Tot în cursul nopþii
de sâmbãtã spre duminicã, în
apropierea satului s-a produs
un torent, alimentat de apa colectatã de pe versanþii din zonã, ce a ajuns în sat, unde a
inundat mai multe case, curþi
sau subsoluri. A fost distrus ºi
o porþiune a drumului comunal.
ªi aici s-a intervenit cu echipajele locale ale SVSU, iar cu
ajutorul unui buldoexcavator,
s-au construit diguri de protecþie ºi ºanþuri pentru redirecþiode Urgenþã din cadrul Primãriei Lupului, a mai fost înregistratã narea albiei pârâului ce
traverseazã satul.
Racoviþa, ajutaþi de douã în anii 70 ai secolului trecut.
motopompe, precum ºi oameni
(continuare în
ºi utilaje (autobasculante,
pagina 4)
buldoexcavator) de la ACH
Sebeº- Racoviþa, ce ne-au
sprijinit pentru desfundarea
albiei, crearea unor diguri de
protecþie etc. De asemenea, am
fost ajutaþi foarte mult de
echipajele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgentã „Cpt.
Dumitru Croitoru” al judeþului
Sibiu, ce au intervenit cu 7 motopompe de capacitate mare,
douã autospeciale.” Odatã cu
Pentru înlãturarea efectelor
inundaþiilor, evacuarea apei ºi
curãþarea curþilor au intervenit
membrii echipei locale a serviciului Voluntar pentru Situaþii

ANUN| IMPORTANT!
Primãria comunei Racoviþa aduce la cunoºtinþã tuturor
cetãþenilor cã, începînd cu data de 1 august 2009,
preþul apei potabile este 1,46 lei/mc.
Toþi cetãþenii branºaþi la reþeaua de alimentare cu apã
trebuie sa aiba contor (apometru) valabil, sigilat ºi sã
se
prezinte lunar la Primãrie cu citirea (indexul)
acestuia.
În perioada urmãtoare, salariaþi ai Primãriei Racoviþa
vor efectua controale la gospodãriile branºate la
reþeaua de apã, iar
iar,, în cazul în care vor fi identificate
diferenþe între indexul declarat ºi cel faptic, vor fi luate
mãsurile prevãzute de lege.
Majorarea preþului la apa potabilã a fost decisã de
Consiliul Local al comunei Racoviþa, prin adoptarea
Hotãrârii nr
nr.. 46/ 20 iulie 2009
" Primar
FLORINA PECIU FLORIANU

În noaptea de 11 spre 12 a
lunii iulie s-au rupt apele ºi
undeva, într-un frumos sat din
Transilvania, a pornit lupta cu
natura dezlãnþuitã, sãlbaticã.
Bãtrânii îºi amintesc cã erau
copii când s-a mai pomenit aºa
o grozãvie. În încercarea disperata de a proteja, salva sau
a diminua efectele inundaþiilor,
am cunoscut oameni minunaþi,
oameni de omenie cum se
spune pe la noi, oameni care
nu au ezitat o clipã ºi au dat o
mânã de ajutor fãrã sã li se
cearã acest lucru, oameni care,
deºi erau chiar ei încercati greu
de forþa apelor, aveau o vorbã

bunã, de încurajare ºi pentru
vecini. Acesti oameni nu au
aºteptat forþele de intervenþie
ci, imediat dupã ce urgia a
trecut, au pus mâna pe gãleþi ºi
lopeþi ºi ºi-au scos mâlul gros
de un lat de palmã din case,
curþi sau anexe, lãsând în
urmã resturi de frigidere, maºini
de spãlat, mobilã ºi multe, foarte
multe lacrimi. Acestor oameni
vreau sã le mulþumesc cã
existã ºi datoritã lor am speranþa cã, totuºi, societatea va
merge înainte, cã, totuºi, vom
rãzbi.
Alãturi de aceºtia, am vãzut
speranþa în bine… Dar, ce ne

facem cãnd, la doi paºi de
inundaþii, e drept, într-o zonã
protejatã a satului, duduiau
baºii, dãnþuiau codanele ºi
feciorii satului, îmbujoraþi cu
aburi de alcool, care nici gând
sã le pese cã buna e în apã, cã
sãraca bãtrâna tremurã disperatã deoarece nu mai are nici
o gãinã ºi toatã bucãtãria ei e
inundatã.
Dragi tineri ai comunei, eu
mai aºtept o schimbare în
atitudinea voastrã, cred în
capacitatea voastrã de a învãþa
din încercãri ca aceasta ºi
aºtept sã ne întâlnim în condiþii
favorabile ºi sã învãþãm cã

munca pentru comunitate,
pentru ajutorarea apropelui,
este o onoare, cu care ne
putem mândri.
Primarul comunei Racoviþa
Florina Peciu-Florianu

rosu galben albastru negru

„Apa a ajuns în
unele grajduri
pânã la burþile
c a i l o rr.. . . ”
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(continuare din de branºamente fãrã aprobãrile
numerele anterioare) solicitate de lege;
e.- desfacerea pavajelor ºi
Art. 8. Constituie încãlcãri executarea de sãpãturi pe
ale normelor legale ºi se strãzi, în pieþe, sau parcuri, fãrã
sancþioneazã conform preve- avizul primãriei.
derilor prezentei hotãrârii,
Pentru faptele prevãzute în
urmãtoarele fapte:
prezentul articol, dupã caz, pe
a.- neanunþarea la ser- lângã amendã se vor percepe
viciile primãriei a intervenþiilor ºi despãgubiri civile, conform
în urma avariilor sau normelor tehnice în vigoare.
deranjamentelor apãrute la
Capitolul II
reþelele din localitate, apã,
energie electricã, gaze,
SANCÞIUNI
canalizare;
CONTRA
VENÞIONALE
CONTRAVENÞIONALE
b.- diminuarea pãrþii carosabile a strãzilor prin exeArt. 9. Nerespectarea
cutarea de rampe de acces în obligaþiilor sau sãvârºirea
zona rigolei, sau prin prac- faptelor stabilite în prezenta
ticarea comerþului stradal;
hotãrâre, dacã nu au fost
c.- circulaþia ºi staþionarea comise în altfel de condiþii,
autovehiculelor de orice fel pe încât, potrivit legii penale, sã fie
trotuare, împiedicând circu- considerate infracþiuni, conlaþia pietonilor sau degradând stituie contravenþii ºi se
trotuarul;
sancþioneazã dupã cum
d.- executarea de racorduri urmeazã:

Pentru PERSOANE
FIZICE
- încãlcarea prevederilor art.1
lit. a-k- între 50 ºi 100 lei;
- încãlcarea prevederilor art.
3 lit. a-c- între 200 ºi 500 lei;
- încãlcarea prevederilor art.
4 lit. a, b, c, d, f, g- între 50 ºi
150 lei:
- încãlcarea prevederilor lit.
e- între 150 ºi 300 lei;
- încãlcarea prevederilor art.

6 lit. a, b, g- între 150 ºi 300 lei;
- încãlcarea prevederilor lit.
c, d, e, f- între 100 ºi 200 lei;
- încãlcarea prevederilor art.
7 lit. a, b, c- între 100 ºi 200 lei;
- încãlcarea prevederilor art.
8 lit. a-e- între 200 ºi 400 lei.
Pentru PERSOANE
JURIDICE
- încãlcarea prevederilor art.
1 lit .a-k- între 150- 300 lei;
- încãlcarea prevederilor art.

3 lit. a, b- între 300 ºi 1000 lei;
- încãlcarea prevederilor lit.
c, d- între 100 ºi 300 lei;
- încãlcarea prevederilor lit.
e- între 200 ºi 500 lei;
- încãlcarea prevederilor art.
5 lit. a-j- între 100 ºi 500 lei;
- încãlcarea prevederilor art.
6 lit. a, b- între 200 ºi 500 lei;
- încãlcarea prevederilor lit.
c, f- între 200 ºi 400 lei;
- încãlcarea prevederilor art.

7 lit. a, b, c- între 200 ºi 400 lei;
- încãlcarea prevederilor art.
8 lit. a-e- între 300 ºi 500 lei.
(continuarea în
numãrul urmãtor)
NOTÃ:
Dintr-o regretabilã eroa
eroa-re, pentru care ne cerem
scuze, materialele acestei
informãri apãrute în publi
publi-caþiile din lunile iunie ºi iulie
au fost inversate.

Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 20 iulie 2009
La ºedinþa ordinarã au
participat nouã consilieri
locali. Au lipsit motivat
consilierii Camelia Limbãºan
ºi Marius Telebuº. Au fost
adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 43/2009
privind alegerea preºedintelui
de ºedinþã- consilierul Aurel

Bobanga;
2. Hotãrârea nr. 44/2009
privind transferul de credite
bugetare între trimestre pe
anul 2009 (din trimestrul IV, în
trimestrul III);
3. Hotãrârea nr. 45/2009
privind aprobarea plãþii
penalitãþilor cãtre E-on Gaz-

Sibiu;
4. Hotãrârea nr. 46/2009
privind majorarea preeþului la
apa potabilã pentru localitatea
Racoviþa;
5. Hotãrârea nr. 47/2009
privind luarea unor mãsuri
pentru iniþierea ºi gestionarea
unui proiect pentru investiþii

publice în sectorul prioritar de
dezvoltare ruralã ”Îmbunãtãþirea infrastructurii fizice de
bazã în spaþiul rural”;
6. Hotãrârea nr. 48/2009
privind extinderea reþelei de
canalizare în localitatea
Racoviþa la ieºirea spre
Tãlmaciu;

7. Hotãrârea nr. 49/2009
privind modificarea organigramei ºi statului de
personal al Consiliului Local
al comunei Racoviþa;
8. Hotãrârea nr. 50/2009
privind modificarea Hotãrârii
nr. 37/2009;
9. Hotãrârea nr 51/2009

privind rezilierea contractului
cu firma SC Icar Grup
Construc\ii SRL;
10. Hotãrârea nr. 52/2009
privind completarea domeniului public al comunei
Racoviþa cu suprafaþa de
1200 mp, teren provenit de la
fostul CAP.



Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

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

NUME:

Prenume:

Str.

rosu galben albastru negru

Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna
aprilie, Consiliul Local al comunei
Racoviþa a adoptat Hotãrârea nr
nr.. 22/
2009 privind întreþinerea ºi
gospodãrirea comunei Racoviþa.
Continuãm ºi în acest numãr al
publicaþiei, sã vã prezentãm NORMELE
ªI REGIMUL CONTRA
VENÞIILOR
CONTRAVENÞIILOR
PRIVIND GOSPODÃRIREA, PÃSTRAREA
ORDINII ªI LINIªTII PUBLICE, COMERÞ,
ÎN COMUNA RACOVIÞA, document
anexã ce face parte din aceeaºi
hotãrâre a Consiliului Local.
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60 de copii din 9 localitãþi ale judeþului, alãturi de grupe de
însoþitori, au participat în acest sfârºit de sãptãmânã la Boiþa, la
cea de-a doua ediþie a Concursului de orientare turisticã ºi culturã
generalã ”Comorile din Þara Oltului”. De vineri pânã duminicã,
participanþii la aceastã acþiune ºi-au organizat o tabãrã de corturi
deasupra satului, pe un deal de la poalele Munþilor Lotrului.
din Þara Oltului” înseamnã ºi un
concurs, organizatorii s-au gândit
ºi au ales câteva probe la care
au fost supuºi membri tuturor
echipajelor. Copiii au parcurs un
traseu montan (probã de regularitate, contra cronometru), au
participat la proba teoreticã, ce
a constat în necesitatea de a rãspunde la câteva întrebãri legate
de “comorile” ce pot fi identificate
în localitãþile din Þara Oltului, sau
le-a fost pusã la încercare atenþia
ºi cunoºtinþele despre geografia
locului. De asemenea, concursul
a mai avut ºi o probã artisticã,
una de îndemãnare ºi creaþie

uite pentru câteva zile de
calculator, internet, supermarket
ori manele ºi sã-ºi reaminteascã
de viaþa simplã, sãnãtoasã, în
mijlocul naturii, la aer curat, alãturi
de prieteni. Comuna Racoviþa a
fost reprezentatã la concurs de
un echipaj format din David
Raþiu, Mihai Limbãºan, Marius
Tãrâþã, Raul Carpiuc, Robert
Carpiuc ºi Ritivoi George.

(crearea mascotei echipajului), la
stabilirea clasamentului final
organizatorii þinând cont ºi de
alte câteva criterii (spirit de
echipã, respectarea regulilor
taberei etc). La finalul celor trei
zile de tabãrã ºi concurs, s-a
stabilit ca primele poziþii ale
clasamentului sã fie ocupate de
copii din Turnu Roºu (locul 1),
Racoviþa (locul 2) ºi Porumbacu
de Jos (locul 3). Copiii au primit
Concurs ºi
diplome ºi premii în obiecte
câºtigãtori
(rucsaci, lanterne frontale ºi
Pentru cã proiectul “Comorile saltele izopren). La festivitatea

de premiere, desfãºuratã duminicã
la amiazã, în Sala de festivitãþi a
Cãminului Cultural- acelaºi loc
unde participanþii au servit mesele
de prânz ºi de searã, au mai fost
acordate ºi câteva diplome
speciale (pentru susþinerea
proiectului- Primãria comunei
Boiþa, pentru buna organizare
logisticã - ªcoala cu clesele I-VIII
Boiþa, pentru coeziunea echipei copiii din Porumbacu de Jos),
precum ºi unlele diplome
umoristice. Fiecare copil ºi echipaj
prezent, precum ºi ºcolile de
provenienþã, au primit câte o
diplomã de participare. Pe lângã
premiile personale, câºtigãtorii
premiului întâi au primit ºi trofeul
acestei ediþii a concursului (o
frumoasã ladã de zestre din sticlã
pictatã), precum ºi lada de zestre
a proiectului, unde au fost
depuse diverse mãrturii - comori
(steagul taberei, pagini din
jurnalele echipajelor, colecþia de
fotografii etc) de la ediþia din acest
an (lada de zestre va rãmâne la
câºtigãtori pânã la ediþia viitoare
a concursului). În afara concursului, cei prezenþi au putut asista ºi
la o lecþie- demonstraþie de prim
ajutor susþinutã de studenta Iulia
Grancea, membru al Crucii Roºii,
filiala Sibiu, precum ºi la un superb
foc de tabãrã.

Racoviþa, locul 3
pentru mascotã
Pentru a crea o mascotã proprie, fiecare echipaj a fost nevoit
sã culeagã de pe traseul de
concurs, sau din împrejurimile
taberei, diferite elemente (crengi,
pietre pãmânt, muºchi etc).

Membri juriului au verificat ºi
evaluat cu atenþie fiecare lucrare
ºi au acordat câte o notã. În paralel, fiecare echipaj a acordat
câte o notã pentru lucrãrile
celorlalte echipaje ºi la final s-a
fãcut o medie aritmeticã. Ca urmare, cele mai frumoase ºi interesante mascote au fost considerate cele create de copiii din
Cârþa (locul 1), Avrig 2 - liceu,
Cârþiºoara, Turnu Roºu (locul 2)
ºi Racoviþa (locul 3).

Ce înseamnã
“Comorile din
Þara Oltului”?

Toate acþivitãþile din proiect se
vor desfãºura prin Grupul de
Acþiune Localã (GAL) „Þara
Oltului”, asociaþie care, pe lângã
proprii membri, implicã ºi alþi
parteneri. Pentru aceastã ediþie,
principalii parteneri în organizare
au fost: Asociaþia de prietenie „Ille
et Vilaine – Sibiu”, Asociaþia „Prietenii Avrigului” - Avrig, Clubul de
Turism Montan „Amicii Munþilor”Sibiu ºi ªcoala cu clasele I-VIII
din Boiþa.
Principiul de lucru al acestui

proiect este de tip LEADER (Legãturi între Acþiuni de Dezvoltare Economicã Ruralã), adicã
reuneºte administraþii locale,
întreprinzatori privaþi ºi societatea civilã dintr-un teritoriu, întrun scop comun ºi pe o temã
împãrtãºitã.
“Comorile din Þara Oltului” a
luat naºtere anul trecut, prima
ediþie, desfãºuratã pe teritoriul
comunei Turnu Roºu, în apropiere de satul ªebeºu de Jos,
fiind câºtigatã de copiii din Cârþa.

Prin proiectul « Comorile din
Þara Oltului » organizatorii ºi-au
propus sã reuneascã copiii din
localitãþle care se gãsesc de-a
lungul vãii, de la Arpaºu pânã la
Boiþa, într-o acþiune de sensibilizare asupra bogãþiilor naturale
ºi culturale, care existã din
abundenþã în spaþiul lor de viaþã.
Acþiunea îºi propune ca în
fiecare an o altã comunã sã fie
gazda concursului ºi de fiecare
datã sã îmbogãþeascã „Lada de
zestre” a teritoriului cu noi comori, scrise, filmate sau realizate
artizanal.

rosu galben albastru negru

Participanþii la “Comorile din
Þara Oltului”, ediþia 2009, au
reprezentat localitãþile Arpaºu de
Sus, Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de Jos, Avrig (douã
echipaje), Mârºa, Racoviþa, Turnu
Roºu ºi Boiþa, toate fiind situate în
teritoriul numit ºi “Þara Oltului”. În
cele trei zile ale concursului,
fiecare dintre copiii implicaþi a simþit
cum este sã fi mai aproape de
naturã, de frumuseþile ºi surprizele
ei, ºi-a testat aptitudinile fizice, dar
ºi cele de culturã generalã, imaginaþia sau simþul artistic. A fost un
bun prilej pentru ca participanþii sã

Sosiþi în comuna Racoviþa pentru a pune în practicã un proiect ce ºi-a propus desfãºurarea mai multor
cursuri de animaþie, interacþiune, sau alte diverse activitãþi instructiv- educative, distractive (jocuri ºi
concursuri), precum ºi pentru mici acþiuni de igienizare– ecologizare (alãturi de copiii localnici), cei 10
tineri belgieni, membri ai organizaþiei Scout, au avut parte joi, 9 iulie 2009, de unul dintre cele mai
importante evenimente din viaþa lor: întâlnirea cu familia regalã a Regatului Belgiei, Majestatea Sa, Regele
Albert al II-lea ºi Regina Paola. Întâlnirea adolescenþilor belgieni cu cei mai importanþi oameni din þara lor
a fost posibilã datoritã invitaþiei lansate de unul dintre membri staff-ului familiei regale, ce s-a ocupat de
organizarea vizitei înb România.

Alãturi de rege ºi
reginã
Printre sutele de oameni ce au
fost prezenþi joi dimineaþa în Piaþa
Mare din Sibiu cu dorinþa de a-i
vedea pe cei doi monarhi belgieni
au fost ºi cei 10 tineri voluntari belgieni din SCOUT, însoþiþi de primarul
comunei Racoviþa, Florina Peciu
Florianu, directorul adjunct al ªcolii
cu clasele I-VIII Racoviþa, Camelia
Limbãºan ºi câþiva prieteni. Tinerii,
îmbrãcaþi cu binecunoscutele uniforme de voluntari, s-au „postat” în
faþa Primãriei municipiului Sibiu ºi ºiau aºteptat cuminþi rândul ºi ºansa
de a-i întâlni pe rege ºi reginã. La
ieºirea celor doi din clãdire, familia
regalã s-a oprit câteva minute la

grupul de voluntari, a stat de vorbã cu aceºtia ºi a solicitat ºefului de
grup mai multe informaþii despre
prezenþa lor în judeþul Sibiu. De
asemenea, regele ºi regina Belgiei
au purtat o scurtã discuþie ºi cu primarul din Racoviþa, Florina Peciu
Florianu. Dupã întâlnire, oaspeþii
belgieni au plecat spre comuna Racoviþa, pentru a-ºi relua activitãþile
din proiect. „Pentru mine a fost cel
mai important moment al vieþii ºi sunt
tare încântatã de aceastã oportunitate ce s-a ivit ºi de cinstea de a
întâlni oameni aºa de importanþi tocmai aici, în Sibiu. I-am vãzut pentru
prima datã <<pe viu>> pe rege ºi
reginã (în Belgia, þara mea natalã
încã nu i-am vãzut) ºi mã bucur mult
cã am schimbat câteva vorbe cu ei.

Am avut ceva emoþii (nu te întâlneºti
ºi nu vorbeºti în fiecare zi cu un rege
ºi o reginã), dar a fost ºi puþin amuzant, pentru cã m-a uimit interesul
pe care reprezentanþii mass media,
români, belgieni sau de alte naþionalitãþi, l-au acordat acestui eveniment, dar ºi modul în care aceºtia
ºi-au fãcut treaba”, mi-a spus Stefanie, unul dintre tinerii voluntari
belgieni. Oaspeþii de la Scout Belgia
(patru fete ºi ºase bãieþi), au vârste
cuprinse între 16 ºi 22 de ani ºi s-au
aflat pentru prima datã în România.
În cele câteva zile petrecute la Racoviþa, aceºtia au încercat sã ofere
copiilor din comunã posibilitatea
petrecerii unei vacanþe haioase ºi
instructive, aproape de casã. Belgienii au organizat diverse jocuri ºi
programe de animaþie, momente
umoristice, au împãrtãºit localnicilor
experienþele lor de viaþã, aur socializat cu aceºtia ºi au organizat, alãturi de factorii responsabili locali, o
acþiune de ecologizare - igienizare

pe Valea Moaºei.

La strâns gunoaie
pe V
Vaa l e a M o a º e i
Vineri dimineaþa, 10 iulie, oaspeþii
belgieni, alãturi de zeci de copii
localnici, dotaþi cu saci menajeri, mãnuºi, multã ambiþie ºi mult entuziasm,
s-au deplasat în zona turisticã Valea
Moaºei, unde au desfãºurat o campanie de curãþare a câtorva zone
de campare folosite de turiºti. Dupã
cele câteva ore de curãþenie, “recolta” strânsã de belgieni ºi români a
fost destul de consistentã (din pãcate!), atât cantitatea de deºeuri colectatã, precum ºi diversitatea acestora (ambalaje de tot felul, bidoane
de plastic, sticle, cutii de conserve,
borcane etc) constituind un bilanþ
trist, ce aratã ºi de aceastã datã, cât
de departe suntem de lumea civilizatã ºi cât de mult ne lipsesc bunul
simþ ºi respectul faþã de sine ºi naturã.
Trecând peste acesta aspect, meritã menþionat faptul cã, pentru copii

acþiunea a fost mai mult decât educativã ºi interesantã, mulþi fiind de-a
dreptul entuziasmaþi, veseli ºi plini de
viaþã, bucuroºi pentru faptul cã au
avut prilejul sã-i cunoascã pe belgieni,
sã afle câte ceva despre ei, felul lor
de a fi, de a munci ºi de a se distra.
În urma acþiunii, frumoasa ºi deosebit
de pitoreasca zonã a Vãii Moaºei a
rãmas mult mai curatã ºi mai plinã de
viaþã, fãrã “fardul” strident oferit de
prezenþa gunoaielor, lãsate în urmã

de “turiºtii” necivilizaþi. Cei câþiva zeci
de saci plini cu deºeurile colectate din
Valea Moaºei au fost transportaþi la
groapa de gunoi. Campania de igienizare desfãºuratã de adolescenþii
belgieni din SCOUT ºi elevii racoviþeni a fost sprijinitã de Primãria
comunei Racoviþa, ªcoala cu clesele
I-VIII Racoviþa ºi unele societãþi
comerciale din zonã. „Misiunea”
adolescenþilor la Racoviþa s-a
încheiat luni, 13 iulie.

(continuare din se vãd încã urmele lãsate de
pagina 1) ape, astfel încât îþi poþi închipui foarte uºor dimenLa aproximativ o lunã de siunea dezastrului. Spre
zile de la inundaþii, autoritãþile marginea localitãþii, gospolocale mai au încã de lucru dãriile unde apa a intrat cel
pentru înlãturarea efectelor mai mult, încã mai au în faþa
inundaþiilor. Totuºi, cea mai porþilor stãvilarele din saci de
mare parte a problemelor au nisip ºi scânduri, semn cã
fost rezolvate total sau parþial, oamenilor încã le este fricã de
ori sunt în curs de rezolvare. o altã revãrsare a apelor. În
Mai sunt încã drumuri pe care unele curþi încã se mai pot
se circulã mai greu, mai avem vedea obiecte de mobilier
podeþe rupte sau avariate, dar cojite ºi umflate de ape, iar
încet- încet, încercãm sã le plapumele ºi covoarele stau
rezolvãm pe toate. Avem încã la uscat. “A fost rãu de
oameni la muncã, lucrãm cu tot, apele parcã vroiau sã ne
mijloace proprii dar am mute din loc. În grajd, vacile
solicitat ºi sprijinul unor ºi caii stãteau în apã pânã la
societãþi comerciale din zonã burtã. Mi s-au înecat toate
pentru diverse utilaje sau gãinile, dar ºi câinele din
materiale ºi facem eforturi “sã curte. Dupã retragerea apelor,
dãm uitãrii” toate nenorocirile am scos din curte ºi bucãtãria
cauzate de apele mari. O de varã o basculã de mâl º
situaþie grea avem ºi în satul pietriº. Greu, tare greu ne-a
Sebeºu de Sus, unde apele fost. Au fost cei de la primãrie
învolburate au cauzat, de ºi ne-au evaluat pagubele
asemenea, probleme se- produse; sperãm cã o sã ne
rioase. Sper cã autoritãþile ajute cu ceva.”, mi-a spus o
judeþene vor înþelege situa- femeie a cãrei casã a fost
þia deosebit de grea în care grav afectatã de inundaþii.
ne aflãm ºi cât este posibil,
ne vor acorda sprijin pentru
Posibile cauze
remedierea tuturor acestor
ale inundaþiilor
neplãceri”, ne-a spus prima-

aºteaptã ca cineva sã-i ajute
pentru înlãturarea acestui
stãvilar din calea apelor. Mai
mult, la iniþiativa primãriei,
locuitorii din zonã au dat
declaraþii prin care sunt de
acord cu cedarea unor
suprafeþe de teren din
proprietãþi pentru ca albia
râului sã fie lãrgitã sau
regularizatã. (Oameni de
specialitate, topometriºti, au
fost deja la faþa locului ºi au
efectuat unele mãsurãtori.)
Poate, dacã aceastã lucrare
va fi efectuatã pânã la capãt,
vor fi eliminate riscurile
producerii unui eveniment
similar la Racoviþa, care cu
greu va mai putea fi suportat
de unii locuitori. ªi încã ceva,
înainte de încheiere: în partea
de jos a localitãþii, pe unde
apele au inundat rãu de tot,
vegetaþia de pe maluri a
rãmas dupã puhoi plinã de tot
felul de gunoaie, pungi, bidoane, obiecte de îmbrãcãminte
sau încãlþãminte etc, asemeni
unui trist “pom de Crãciun”.
Este clar cã aceste gunoaie
au fost transportate de pârâu
de undeva de “la deal”, unde
oamenii încã preferã sã
arunce tot ce nu le mai trebuie

treacã repede ºi cu bine peste
aceastã nouã încercare, iar
acum îºi continuã normal viaþa
ºi privesc înainte cu speranþe
de bine.

Bilanþ oficial

rul din Racoviþa.

Va l e a L u p u l u i acum un pârâu
calm ºi leneº
Acum în Racoviþa totul
pare aºa de liniºtit ºi fãrã
probleme, pârâul Valea
Lupului curge atât de calm
ºi leneº, încât e greu de
crezut cã prin unele locuri
din comunã, în urmã cu doar
câteva sãptãmâni, abia se
putea circula, iar noroiul ºi
mâlul adus de ape era, în
unele locuri, pânã aproape
de genunchi. Este greu de
înþeles ºi de explicat cu a
fost posibil ca un asemenea
pârâu, care în unele veri mai
secetoase ajunge sã fie
doar un fir de apã, în care
“abia dacã te poþi spãla pe
picioare”, a fost în stare de
asemenea furie.

Semnele
dezastrului sunt
înca vizibile…
Pe unele case sau porþi

La câþiva metri mai jos de
aceastã casã, albia râului
este îngustatã de un mal de
pãmânt, care aflu cã a fost
împins în acel loc imediat
dupã inundaþii. Lucrarea,
efectuatã de un vecin ce are
în zonã o construcþie, i-a
panicat rãu pe oamenii din
aceastã parte a localitãþii,
care sunt îngrijoraþi de faptul
cã îngustarea albiei pârâului
ar putea cauza în viitor ºi altor
neplãceri. Oamenii s-au revoltat când lucrarea a fost
efectuatã, au sesizat acestã
situaþie conducerii primãriei
ºi altor organe competente ºi

prin gospodãrie direct “la
vale”. În acest gest, acela de
a arunca “la vale” cele care
nu mai sunt de trebuinþã,
poate fi una din explicaþiile
dezastrului provocat de apele
pârâului Valea Lupului în
noaptea de 11 spre 12 iulie
2009. În Racoviþa existã încã
unii oameni necajiþi ºi
înfricoºaþi de cele întâmplate,
sau de probabilitatea ca
asemenea
evenimente
nefericite sã mai aparã. Totuºi,
cele mai multe gospodãrii au
curþile curãtite ºi spãlate,
casele aerisite, semn cã
oamenii au avut puterea sã

Surse din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa ne-au pus
la dispoziþie bilanþul oficial
întocmit în urma inundaþiilor
din noaptea de 11 spre 12 iulie
2009. Iatã câteva date
cuprinse în acest document:
locuinþe afectate- 88; terenuri
afectate- 26 ha teren arabil +
17 ha pãºuni ºi fâneþe; fântâni
colmatate- 30; diguri afectate1,5 km; drumuri comunale pe
care se circulã cu dificultate3,5 km; poduri afectate- 7;
podeþe afectate- 4; traversãri
pietonale distruse- 4; animale
moarte- 113 gãini+ 10 iepuri.
La acest eveniment nefericit,
pentru înlãturarea pagubelor,
limitarea distrugerilor etc, au
acþionat oameni ºi utilaje de
la Primãria comunei Racoviþa, Serviciul Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã
Racoviþa, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã
„Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu,
SC Hidroconstrucþia SA,
precum ºi mai mulþi localnici.

multe în pericol de prãbuºire
din cauza slãbirii structurii de
rezistenþã, Primãria comunei
Racoviþa face ºi pe aceastã
cale, un apel la toþi oamenii

cu stare materialã mai bunã ºi
inimã mare, pentru a veni în
sprijinul celor ce ºi-au vãzut
casele ºi gospodãriile
umplute de ape. Apelul
conducerii Primãriei Racoviþa
este lansat în condiþiile în
care, nici acest organism nu
îi poate ajuta prea mult pe cei
afectaþi de inundaþii, din
cauza situaþiei finaciare
extreme de delicate în care se
aflã. “Inundaþiile au afectat
multe case ºi gospodãrii, iar
unii oameni sunt, pe bunã
dreptate, disperaþi. Existã

micã. Oamenii au nevoie
de ciment, var, cãrãmizi ºi
alte materiale de construcþii, pentru a-ºi putea
face reparaþiile necesare.
Primãria Racoviþa a
încercat sã-i ajute cum a
putut, am colaborat cu
anumite societãþi comerciale ce ne-au pus la
dispoziþie utilaje ºi balastru, am reparat, cât de
cât, drumurile ºi cãile de
acces, dar ºi mijloacele
noastre sunt limitate, mai
ales acum, în condiþiile
crizei economice mondiale. Ca urmare, considerãm cã acum este unul
din momentele în care
oamenii trebuie sã vinã în
sprijinul oamenilor, cei
care nu au avut de suferit,
sã-i ajute pe cei cãrora
apele le-au stricat casele,
iar firmele sã dea o mânã
de ajutor pentru ca
durerea unora sã fie mai
micã sau chiar îndepãrtatã. Cei care au încã
putere financiarã ºi
posibilitãþi ºi care îºi
doresc sã vinã în sprijinul
celor afectaþi de ape, sunt
aºteptaþi la Primãria
comunei Racoviþa, unde
vor fi informaþi despre

case a cãror pereþi -au crãpat,
la unele tencuiala a cãzut ºi
foarte multe au structura de
rezistenþã afectatã într-o
proporþie mai mare sau mai

bilanþul inundaþiilor ºi
gospodãriile cele mai
afectate.”, ne-a spus primarul comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu.

Apel la
solidaritate ºi
sprijin pentru cei
afectaþi de
inundaþii
Pentru cã autoritãþile
judeþene sau naþionale nu au
fãcut încã mare lucru în scopul
ajutorãrii familiilor a cãror
case au fost afectate de
inundaþiile din noaptea de 11
spre 12 iulie 2009, iar oamenii
încã trãiesc în niºte locuinþe
care nu le mai oferã siguranþã,

rosu galben albastru negru
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