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ÎN PRIMA ZI DE ~COALÃ,

S-a inaugurat noul corp de clădire al
şcolii cu clasele I-VIII

Inaugurarea noului corp de
clãdire al ºcolii generale a
constituit un adevãrat motiv de
bucurie pentru racoviþeni. În
prima zi de ºcoalã a noului an
de învãþãmânt, sute de
localnici, elevi, pãrinþi, bunici
sau diverse oficialitãþi, au
þinut sã fie prezenþi la momentul festiv al inaugurãrii
clãdirii noi a ºcolii. Festivitatea a fost deschisã cu o
scurtã slujbã de binecuvântare, oficiatã de preotul
paroh al comunei, Mircea
Dumitru. Imediat dupã acest
moment, directorul ºcolii a

fãcut o scurtã prezentare a
noului imobil ºi a adresat urãri
de succes în activitate atât
elevilor ºcolii, cât ºi cadrelor
didactice. Au mai vorbit celor
prezenþi, adãugând alte urãri ºi
cuvinte frumoase, reprezentantul Instituþiei Prefectului
Judeþului Sibiu, Dorin Teodorescu, inspectorul Livia Creþulescu, din partea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Sibiu, precum
ºi primarul comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu. Apoi, în
aplauzele celor prezenþi, Dorin
Teodorescu, Livia Creþulescu,
Florina Peciu Florianu ºi

Camelia Limbãºan (reprezentantul Consiliului Local Racoviþa), au tãiat panglica
inauguralã a noii clãdiri a ºcolii.
Invitaþii au efectuat o scurtã
vizitã a imobilului, dupã care au
fost prezentate clasele (cadrele
didactice- învãþãtori, diriginþi ºi
elevi) ºi fiecare a plecat spre
sãlile de curs, pentru desfãºurarea programului normal.

noul corp de clãdire al ºcolii,
situat în imediata apropiere a
imobilului principal, pe locul
unde pe vremuri a funcþionat
fosta grãdiniþã ºi ºcoala
primarã, au fost finalizate în
urmã cu puþin timp. Noua ºcoalã
de la Racoviþa, o clãdire
Investiþie de
modernã, deosebit de spaþioasã
ºi arãtoasã, a fost construitã
peste un million
graþie Programului de Reade lei
bilitare a Infrastructurii ªcolare,
Lucrãrile de construcþie la derulat de Guvernul României

Fãinã albã ºi zahãr
de la Guvernul României
La fel ca ºi anul trecut,
Guvernul României deruleazã
o campanie de acordare a
unor ajutoare alimentare (fãinã
albã ºi zahãr) pentru
categoriile de persoane cele
mai defavorizate. Alimentele
provin din stocurile de
intervenþie comunitare ºi sunt
acordate în baza prevederilor
Hotãrârii de Guvern nr. 600/
2009. În conformitate cu
tabelele centralizatoare efectuate la nivelul mai multor
foruri competente judeþene,
din comuna Racoviþa beneficiazã de aceste ajutoare
alimentare 107 persoane
(pensionari) cu venituri mai
mici de 400 lei/lunã, 176
persoane cu handicap grav ºi
accentuat, 72 de ºomeri ºi 51
de persoane ce beneficiazã
de ajutor social, acordat prin
Legea nr. 416/2000. Numãrul

total al persoanelor beneficiare este de 406. Fãina albã
este deja în curs de distribuire
cãtre beneficiari (Primãria
comunei Racoviþa va anunþa
din timp beneficiarii acestor
ajutoare alimentare despre
data la care sunt programaþi
pentru distribuire ºi modul de
desfãºurare a acestei
activitãþi), iar zahãrul va fi
acordat în perioada urmãtoare,
în funcþie de progrãmãrile
fãcute la depozitul judeþean
de la Sibiu. Conform
prevederilor HG nr. 600/2009,
fiecare persoanã ce se
încadreazã criteriilor stabilite
beneficiazã de 15 kg de fãinã
albã ºi patru kg de zahãr. Cei
interesaþi pot afla relaþii
suplimentare despre de rularea acestui plan guvernamental de la Primãria
comunei Racoviþa.

cu sprijinul Bãncii Mondiale.
Clãdirea (parter ºi un etaj) are
cinci sãli de clasã ºi un
laborator, salã profesoralã, sãli
pentru elevii cu nevoi speciale,
toalete, magazii, anexe, holuri
etc, suprafaþa desfãºuratã fiind
de aproximativ 1400 mp. Aici
vor învãþa toþi elevii ciclului
primar (clasele I-IV), urmând
ca în clãdirea veche a ºcolii sã
îºi desfãºoare activitatea elevii
ºi cadrele didactice de la ciclul

gimnazial (clasele V-VIII),
alãturi de trei grupe de la grãdiniþã. Lucrãrile de construcþie
la acest corp de clãdire au
debutat în primãvara anului
2008, recepþia imobilului fiind
încheiatã în prima parte a lunii
august 2009. Valoarea totalã a
investiþiei a fost de 1,029994
milioane lei, din care, contribuþia autoritãþii publice
locale a fost de 285883 lei
(81076 euro).

De ziua persoanelor
vârstnice
Joi, 1 octombrie 2009, sala de ºedinþe
a Primãriei comunei Racoviuþa a
gãzduit o scurtã festivitate dedicatã
„Zilei Internaþionale a Persoanelor
Vârstnice”.
>>continuare ^n pag.2
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Prima zi de ºcoalã din anul ºcolar 2009- 2010 a însemnat
pentru elevii, cadrele didactice ºi întreaga comunitate din
Racoviþa, inaugurarea unui nou corp de clãdire al ªcolii cu
clasele I-VIII din localitate. În „ºcoala nouã” îºi va desfãºura
activitatea întreg ciclul primar (clasele I- IV) al instituþiei. Din
cauza nerezolvãrii la timp a unor chestiuni organizatorice,
cei mai mici elevi din Racoviþa vor învãþa, în aceastã
sãptãmânã, în schimbul doi, în veche clãdire a ºcolii.
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Informare cu privire la ºedinþa extraordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa desfãºuratã în data de 14
septembrie 2009
ªedinþa extraordinarã a
Consiliului Local Racoviþa a
fost convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 246 /2009. La
ºedinþã participã 10
consilieri, domnul consilier
Marius Telebuº a anunþat cã
întârzie. Preºedinte de
ºedinþã este ales domnul
consilier Ioan Fogoroº.
Au fost adoptate urmã-

toarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 61/2009
privind modificarea indicatorilor tehnico- economici ºi
decalarea termenului în
contractul de lucrãri nr. 2384/
2007 cu SC Hidroconstrucþia
SA;
2. Hotãrârea nr. 62/2009
privind stabilirea termenului de
finalizare a branºamentelor de

canalizare în localitatea
Racoviþa, amenzile ºi
mãsurile ce se vor lua faþã de
cei ce nu realizeazã branºamentul în timpul stabilit pe
tronsonul intravilan, intrarea
din Mârºa spre Tãlmaciu.
Ambele proiecte de hãtãrâre
au fost iniþiate de primarul
comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu.

Sãrbãtoriþii lunii octombrie
Continuãm publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei, cu vârsta de cel puþin 70 de
ani, ce îºi aniverseazã ziua de naºtere în aceastã lunã. Aceastã rubricã a fost realizatã
cu sprijinul consilierului local Ana Mãerean, ce s-a ocupat de colectarea datelor
datelor..

Starea Civilã în
comuna Racoviþa
Începând cu acest numãr al
publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”, lunar vom publica
situaþia naºterilor, cãsãtoriilor
ºi deceselor înregistrate în
comuna Racoviþa. Aceastã
rubricã este realizatã cu
sprijinul funcþionarilor, din
cadrul Primãriei oraºului
Tãlmaciu.

Cãsãtorii încheiate:
- Gabriel Vasilie ºi Corina
Vasiu, data cãsãtoriei- 5
septembrie 2009;
- Ilie Mãrunþel ºi Daniela
Martiniuc, data cãsãtoriei- 16
septembrie 2009;
- Constantin Barbu ºi Maria
Dorica, data cãsãtoriei- 19
septembrie 2009.

Cei mai tineri cetãþeni ai
Decese înregistrate:
comunei:
- Ana Bucur- (Racoviþa), data
- Miticã Grozavu- nãscut la decesului- 8 septembrie 2009;
14 septembrie, în Sibiu;
- Ioan Floare- (Sebeºu de
- Dragoº Matei- nãscut la 23 Sus), data decesului- 18
septembrie, în Sibiu.
septembrie 2009.

Maria Trifu (nr. 19), Maria
Cîndea (nr. 62), Valeriu Rusu
(nr. 119), Maria Moldovean (nr.
128), Emilia Horvath (nr. 134),
Dumitru Popa (nr. 137),
Dionisie Cândea (nr. 152),

Emilian Suciu (nr. 158), Sofia
Udrescu (nr. 233), Maria Ignat
(nr. 247), Paraschiva Farcaºiu
(nr. 251), Ana Cãlin (nr. 299),
Romul Stoichiþã (nr. 300), Maria
Drãgoiu (nr. 336), Elena Mereº
(nr. 345), Leontina Mereºiu (nr.
364), Ioan Raþiu (nr. 391), Teofil

SEBEªU DE SUS

Urãm
sãrbãtoriþilor
din
tã lunã multã sãnãtate,
aceastã
Iustina Floare (nr. 22), Maria aceas
Constantin (nr. 16), Ioan Lupu fericire ºi bucurii alãturi de cei
LA MULÞI ANI!
(nr. 33), Sofia Boncea (nr. 82), dragi.

DISPOZIÞIA NR. 249/2009
privind delimitarea ºi numerotarea secþiilor de votare
pentru alegerea Preºedintelui României în anul 2009
Florina Peciu Florianu,
primarul comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu,
Având în vedere adresa cu
nr. 10883/2009 a Instituþiei
Prefectului- Judeþul Sibiu
Direcþia Verificarea legalitãþii, a
aplicãrii actelor normative ºi
contencios administrativ,
În conformitate cu prevederile
OUG nr. 95/2009 privind
modificarea ºi completarea
Legii nr. 370/2004 pentru
alegerea Preºedintelui Ro-

urmãtoarele locaþii ale
secþiilor de votare din comuna
Racoviþa,
în
vederea
organizãrii ºi desfãºurãrii
alegerilor pentru Preºedintele
României din anul 2009, astfel:
- Secþia de votare nr. 1satul Racoviþa, cu sediul în
Cãminul Cultural- Club
Racoviþa, nr. 90;
DISPUN:
- Secþia de votare nr. 2Art. 1- Se delimiteazã ºi satul Sebeºu de Sus, cu
numeroteazã secþiile de sediul în ªcoala Generalã
votare ºi se stabilesc ªebeºu de Sus, nr. 34.

mâniei în anul 2009,
În temeiul art. 63 alin. 1 litera
a, art. 68 alin.1, art. 115 alin.1
litera a din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,

De ziua persoanelor vârstnice
>> Urmare din pag.1

Ionuº (nr. 396), Maria Ciungu Maria Popa (nr. 99), Sinefta
Lungu (nr. 134), Elena Bota (nr.
(nr. 475).
161), Maria Ciorogariu (nr. 278).

Cu acest prilej, conducerea
administrativã a comunei a dorit
sã-ºi arate respectul ºi
consideraþia faþã de cei mai în
vârstã locuitori, oameni a cãror
experienþã de viaþã reprezintã,
de cele mai multe ori, o valoare
deosebitã. La întâlnirea de suflet
de la primãrie, au fost invitate
cuplurile ce anul acesta au
împlinit sau vor împlini 50 de
ani de cãsnicie (Maria ºi Aurel
Gabor, Maria ºi Iosif Maxim,
Salomea ºi Gheorghe
Anghelea, Elisabeta ºi Marcu
Rusu, Paraschiva ºi Gheorghe
Bucur- toþi din Racoviþa, Maria
ºi Vasile Ritivoiu, Maria ºi Ioan
Ritivoiu, din Sebeºu de Sus),
dar ºi campionii de vârstã din
comunã (Otilia Trif- 92 de ani,
din Racoviþa ºi Dumitru
Lugojan- 103 ani, din Sebeºu de
Sus). Chiar dacã prezenþa la
festivitate nu a fost foarte
numeroasã (doar o parte din
cuplurile sãrbãtorite au fost
reprezentate de câte unul dintre
membri), primarul Florina Peciu
Florianu, alãturi de viceprimarul

Simion Olariu, consilierul local
Ana Mãerean ºi angajaþii
Primãriei Racoviþa, au þinut sãi felicite pe sãrbãtoriþi pentru
statornicia de cuplu de care au
dat dovadã ºi sã ureze tuturor
multã sãnãtate, viaþã lungã ºi
plinã de bucurii. Fiecare cuplu
ºi sãrbãtoriþii au primit câte o
Diplomã Specialã, un buchet de
flori ºi câte un mic premiu în
bani (sumele au fost donate de
consilierii locali ºi de primarul
comunei). Dupã momentul
înmânãrii diplomelor ºi
premiilor, participanþii au ciocnit
câte un pahar de vin spumant
ºi au depãnat diverse amintiri.
Persoanele ce, din diverse
motive, nu au reuºit sã participe
la festivitatea de la primãrie, au
fost vizitate le domiciliu de
primarul ºi viceprimarul
comunei, unde ºi-au primit
cadourile. Este pentru al doilea
an consecutiv când în comuna
Racoviþa se organizeazã
activitãþi dedicate „Zilei
Internaþionale a Persoanelor
Vârstnice”.

Art. 2- Prezenta dispoziþie
va fi afiºatã pentru cunoºtinþa
celor interesaþi la afiºierul
unitãþii.
Emisã în Racoviþa, la data
de 22 septembrie 2009.
PRIMAR
FLORINA PECIU
FLORIANU
CONTRASEMNEAZ{
S E C R E TTA
AR
AVEL
VIRGINIA P
PA
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Sărbătoarea "Produse şi tradiţii în Ţara Oltului”,
ediţia a II-a
Duminicã, 18 octombrie 2009, pe pajiºtea situatã la intrarea în
localitatea Porumbacu de Jos dinspre Avrig (partea dreaptã a D
N 1), se va desfãºura cea de-a doua ediþie a Sãrbãtorii
„Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”- secþiunea PRODUSE.
Acþiunea este organizatã de Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului”, în colaborare cu Primãria comunei Porumbacu
de Jos ºi mai mulþi colaboratori locali.
diverºi producãtori din localitãþi
situate în „Þara Oltului” de
dincolo de graniþa judeþului
nostru, din judeþul Braºov.

Tradiþia Þãrii
Oltului
„Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” se adreseazã producãtorilor agricoli, meºteºugarilor tradiþionali, operatorilor din industria turisticã,
precum ºi comunitãþii rurale din
aceastã regiune. Organizatorii
îºi propun sã evidenþieze
produsele cu tradiþie din Þara
Oltului, sã identifice ºi sã punã
în valoare producãtorii ºi
produsele de calitate din
aceastã regiune. De asemenea,
prin aceastã acþiune se inten-

þioneazã stimularea interesul
operatorilor de turism pentru
descoperirea produselor din
Þara Oltului, lucru ce ar duce
la dezvoltarea agro-turismului.
Membri Asociaþiei Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”au
realizat acest proiect deoarece,
deºi zona Þãrii Oltului are
tradiþii la fel de vechi ca ºi
celelalte zone montane, atât în
domeniul agrar, cât ºi al
meºteºugurilor, acestea sunt
mai puþin cunoscute, turismul
fiind orientat în cea mai mare
parte spre cãrãrile montane.
„Zona cu cele mai înalte culmi
din þara ºi cu o biodiversitate
bine conservatã, ecologicã, are
condiþii ideale pentru realizarea
unor produse de calitate, în
sistem tradiþional, dupã reþete

ºi meºteºuguri pãstrate din
strãbuni. Împreunã cu produsele tradiþionale alimentare,
meritã evidenþiate produse care
sunt rezultatul unor meºteºuguri
strãvechi, care au devenit
tradiþie în Þara Oltului: glãjãritul,
pictura pe sticlã, þesutul,
boºtinãritul etc.”, se menþioneazã în Fiºa de Proiect
întocmitã de organizatori. Deºi
este un demers destul de

complex, ce implicã eforturi
financiare, materiale ºi umane
considerabile, organizatorii
intenþioneazã sã realizeze un
Catalog al producãtorilor ºi
produselor tradiþionale, precum
ºi o hartã a meºteºugurilor
tradiþionale din Þara Oltului,
materiale informative ce vor fi
promovate prin diverse metode:
primãrii, centre de informare
turisticã, târguri, manifestãri de

profil etc. Pe termen lung, se
estimeazã cã acþiunea va duce
la o mai bunã promovare a
produselor ºi producatorilor
tradiþionali, în spiritul unei
dezvoltãri economice, ca
afaceri de familie, determinarea
asocierii producãtorilor,
cresterea coeziunii sociale ºi
consolidarea parteneriatului
public-privat în regiune. Vom
reveni cu amãnunte.

ANUNÞ PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI CU LEMNE SAU GAZ
Informãm potenþialii beneficiari cã cererile pentru
acordarea subvenþiilor pentru
încãlzirea cu lemne sau gaz se
vor ridica de la sediul Primãriei
comunei Racoviþa.
Cererile ºi declaraþiile pe
propria rãspundere intrã sub
incidenþa legii penale ºi se vor
depune la sediul Primãriei

comunei Racoviþa, însoþite de
urmãtoarele documente:
1)- copii xerox acte de
identitate pentru toþi membri
familiei, sau copie livret familie;
2)- copie facturã gaz (cât mai
recentã);
3)- adeverinþe venituri.
PENTRU PENSIONARI:
- cupoane pensie, aferente

lunii septembrie 2009.
PENTRU SALARIAÞI:
- adeverinþã salariu- luna
septembrie 2009.
PENTRU ªOMERI
ªOMERI:
- cupon ºomaj- luna
septembrie 2009.
PENTRU
PERSOANELE
FÃRÃ VENITURI:
- adeverinþã de la Finanþele

Pentru solicitanþii subvenþiei la încãlzirea cu gaze naturale, cuantumurile stabilite
pentru perioada noiembrie 2009 - martie 2010, sunt urmãtoarele:
TREPTE VENITURI/MEMBRU FAMILIE

CUANTUM

<155 lei

262 lei

între 155,1 ºi 210 lei

162 lei

între 210,1 ºi 260 lei

137 lei

între 260,1 ºi 310 lei

112 lei

între 310,1 ºi 355 lei

87 lei

între 355,1 ºi 425 lei

62 lei

Publice Tãlmaciu din care sã în termen de 5 zile de la data
rezulte cã nu au nici un fel de modificãrii.
La completarea cererii se vor
venituri.
declara toþi membri familiei
Conform legii, persoanele care locuiesc împreunã.
Totodata, vã comunicãm cã
sunt obligate sã aducã la
cunoºtiinþa Primãriei comunei beneficiarii de subvenþie pentru
Racoviþa orice modificare încãlzirea locuinþei cu gaz nu
intervenitã în componenþa pot beneficia ºi de ajutor
familiei sau a veniturilor lunare, pentru încãlzirea locuinþei cu

lemne.
Cuantumul maxim pentru
care se acordã ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei cu lemne
sau gaz este de 615 lei net pe
membru de familie pentru lunile
noiembrie 2009 - martie 2010.
Pentru alte informaþii ºi
detalii, vã veþi adresa
Primãriei comunei Racoviþa.

Pentru solicitanþii subvenþiei la încãlzirea cu lemne, c[rbuni, combustibili petrolieri,
cuantumurile stabilite pentru perioada noiembrie 2009- martie 2010, sunt
urmãtoarele:
TREPTE VENITURI/MEMBRU FAMILIE

CUANTUM

<155 lei

90 lei

între 155,1 ºi 210 lei

80 lei

între 210,1 ºi 260 lei

70 lei

între 260,1 ºi 310 lei

60 lei

între 310,1 ºi 355 lei

50 lei

între 355,1 ºi 425 lei

40 lei

Responsabilitatea privind verificarea ºi revizia instalaþiilor
interioare de gaz revine consumatorilor
Prioritatea companiei E.ON
Gaz Distribuþie este asigurarea
siguranþei în utilizarea gazelor
naturale. Pentru ca utilizarea
gazelor naturale sã se
desfãºoare în condiþii de
siguranþã, este nevoie de
atenþie ºi responsabilitate, atât
din partea consumatorilor, cât ºi
din partea E.ON Gaz
Distribuþie.
E.ON Gaz Distribuþie are în
administrare sistemul de
distribuþie a gazelor naturale.
Conform legislaþiei ºi normelor
în vigoare, instalaþiile interioare
de utilizare a gazelor naturale
sunt în proprietatea ºi în
administrarea consumatorilor.

Aceºtia au obligaþia legalã sã
întreþinã instalaþiile interioare
de gaze naturale ºi sã respecte
normele de utilizare ale acestor
pentru funcþionarea în condiþii
de siguranþã.
Efectuarea verificãrii ºi a
reviziei tehnice periodice a
instalaþiilor de utilizare este
obligatorie (verificarea o datã la
doi ani, revizia o datã la zece
ani), iar în conformitate cu
ultimele modificãri ale
legislaþiei din domeniul gazelor
naturale responsabilitatea
pentru efectuarea acestor
operaþiuni le revine consumatorilor. În acest sens,
consumatorul are obligaþia sã

selecteze un operator autorizat
de cãtre Autoritatea Naþionalã
de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) pentru
realizarea acestor operaþiuni.
La rândul ei, E.ON Gaz
Distribuþie are obligaþia stabilitã prin lege - de a se
asigura cã au fost efectuate
operaþiunile de verificare ºi de
revizie la instalaþiile de
utilizare ale clienþilor, în
termenul stabilit de reglementãrile în vigoare ºi în baza
documentelor care atestã acest
fapt.
Pentru a veni în sprijinul
consumatorilor, compania
noastrã oferã în continuare

servicii de verificare ºi revizie
a instalaþiilor interioare de
utilizare a gazelor naturale.
Astfel, consumatorii pot opta
pentru serviciile de verificare ºi
revizie oferite de cãtre
compania noastrã, caz în care
vor primi din partea E.ON Gaz
Distribuþie un contract pe care
trebuie sã-l semneze ºi sã-l
returneze prin intermediul
angajaþilor companiei..
În cazul în care consumatorul opteazã pentru alt
operator autorizat ANRE,
acesta trebuie sã ºtie cã firma
respectivã are obligaþia de a
întocmi 4 exemplare ale fiºei
de evidenþã a lucrãrilor tehnice

periodice efectuate (completate, semnate ºi ºtampilate).
Un exemplar trebuie sã rãmânã
la client, unul rãmâne la firma
autorizatã, iar 2 exemplare
trebuie predate de cãtre firma
autorizatã la operatorul
sistemului de distribuþie (E.ON
Gaz Distribuþie), respectiv la
furnizorul de gaze naturale
(E.ON Gaz România).
În cazul neprezentãrii acestui
document care atestã
efectuarea operaþiunilor de
verificare / revizie a instalaþiei
de utilizare a gazelor naturale,
în conformitate cu legislaþia în
vigoare, compania noastrã este
obligatã sã sisteze distribuþia

gazelor naturale pânã la
efectuarea acestor operaþiuni.
Dorim sã precizãm încã o
datã faptul cã aceste mãsuri
sunt absolut necesare pentru
prevenirea unor accidente care
s-ar putea produce ca urmare
a exploatãrii necorespunzãtoare a instalaþiilor interioare
de utilizare a gazelor naturale
prin montarea unor instalaþii
improvizate sau utilizarea de
aparate neconforme, montate
improvizat ºi fãrã aprobãri
legale.
Departamentul
Comunicare ºi Relaþii
Publice
E.ON România

rosu galben albastru negru

Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” se doreºte a deveni un
festival de tradiþie pentru zona
sudicã a judeþului (ce cuprinde
centrele administrative Arpaºu
de Jos, Cârþiºoara, Cârþa,
Porumbacu de Jos, Avrig, Racoviþa, Turnu Roºu), identificatã sub numele de „Þara
Oltului”. Numãrul celor ce îºi
doresc sã participe la aceastã
ediþie este deja destul de mare
ºi reprezintã întreaga zonã
sibianã a Þãrii Oltului. De
asemenea, ca urmare a
succcesului înregistrat la
prima ediþie (desfãºuratã la
sfârºitul lunii octombrie 2008,
pe teritoriul comunei Cârþa),
dar ºi datoritã promovãrii
intense a acestei acþiuni,
printre invitaþi se vor afla ºi
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„Jurnalul de Racoviţa” a împlinit un an
publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”. Peste doar
câteva sãptãmâni, apãrea primul numãr al
publicaþiei noastre, a
tuturor cetãþenilor comunei. A trecut de atunci
un an de zile ºi iatã cã
am rezistat, chiar dacã
au existat persoane ce
nu prea dãdeau ºanse
de izbândã unui ase-

menea
demers,
sau
care au încercat sã ne
punã tot felul de piedici.
Am ajuns la numãrul 13
ºi datorãm acest fapt, în
primul rând, cititorilor
noºtri, cetãþenilor comunei Racoviþa, precum ºi Primãriei ºi
Consiliului Local Racoviþa. A fost un an destul
de greu, ca orice înce-

put, cu multã muncã ºi
efort, dar dorinþa de a
face un lucru bun, în
sprijinul locuitorilor din
Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus, ne-a ajutat sã
trecem peste toate. Am
reuºit sã aducem periodic în casa fiecãruia,
în mod gratuit, informaþii utile, de interes
public,
astfel
încât

cetãþenii sã cunoascã
ºi din paginile ziarului,
activitatea Primãriei ºi a
Consiliului
Local,
a
departamentelor ºi compartimentelor din subom
ordinea acestora. V
Vom
face acest lucru ºi în
viitor ºi îi asigurãm pe
cititori cã vom fi, în
continuare, „puntea de
legãturã” între ei ºi

aparatul administraþiei
locale. La acest ceas
aniversar
aniversar,, îi rugãm pe
toþi sã închine un
pahar de ºampanie în
cinstea noastrã ºi ne
exprimãm
speranþa cã vom fi
împreunã alþi mulþi ani
de-acum înainte.
JURNALUL DE
RACOVIÞA
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În luna septembrie a
anului trecut, la iniþiativa noului primar
ales al comunei, Florina Peciu Florianu,
Consiliul
Local
al
comunei Racoviþa a
adoptat o hotãrâre prin
care s-a aprobat editarea unui ziar local.
Acesta a fost, într-un
fel, actul de naºtere a

