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Sărbătoarea obiceiurilor şi tradiţiilor
de Crăciun

De doi ani, „Dana” a devenit
reperul principal al „Sãrbãtorii
obiceiurilor tradiþionale de
Crãciun”, manifestare organizatã de Primãria ºi Consiliul
Local al comunei Racoviþa.
Imediat dupã ce a luat sfârºit
slujba de vecernie din a doua
zi de Crãciun, întreaga suflare
a satului, cu mic, cu mare, tineri

ºi oameni mai în vârstã (unii
îmbrãcaþi în frumoasele costume populare), oficialitãþi locale
ºi preot, s-au oprit în faþa Cãminului Cultural, locul unde a
fost ºi gazda Cetei de feciori,
în imediata apropiere a Bradului de Crãciun ºi în compania
þurcii, au cântat frumosul colind
„Dana”. La final, conducãtorul

cetei din acest an (primarul
cetei), a mulþumit în faþa celor
câteva sute de oameni
prezenþi tuturor gospodarilor
ce au primit ceata la colindat,
celor ce au ajutat cântând
împreunã acest colind ºi a
anunþat cã ceata oferã vin ºi
rachiu celor prezenþi.
(continuarea în pagina 3)

Începe colectarea impozitelor `i taxelor locale
Persoanele fizice ºi juridice
ce au de achitat impozite ºi
taxe locale cãtre comuna
Racoviþa, aferente anului
în curs, se pot prezenta
la casieria Primãriei.
Surse din cadrul Primãriei Racoviþa ne-au
informat cã în aceste
zile s-a lucrat la introducerea

noului program informatic ºi a
valorilor obligaþiilor financiare
cãtre bugetul local, aceastã
operaþiune urmând a fi finalizatã pânã în a doua jumãtate
a lunii ianuarie, astfel încât,
cei interesaþi sã-ºi poatã plãti
sumele necesare. De asemenea, am mai aflat cã pentru
anul 2010, valorile impozitelor

ºi taxelor locale sunt puþin mai
mari faþã de anul trecut, acest
lucru fiind datorat, în mod
deosebit, aplicãrii Hotãrârii
Guvernului României nr. 956/
2009, care a modificat nivelul
pentru valorile impozabile ale
locuinþelor ºi terenurilor.
Pentru a afla care este
valoarea impozitelor ºi

taxelor locale pentru acest an,
cei interesaþi se pot adresa
casieriei din cadrul Primãriei
Racoviþa. Cei ce îºi vor
achita integral impozitele
pentru clãdiri, terenuri ºi
taxele pentru mijloacele auto
pânã la data de 31 martie, vor
beneficia de o bonificaþie de
5% .

În plinã crizã economicã, firmele din judeþul Sibiu pot
primi bani gratis de la U.E.
- firmele cu maxim 9 angajaþi pot
primi finanþare nerambursabilã de
70% din valoarea proiectului Camera de Comerþ ºi
Industrie Sibiu ºi Exposib
anunþã relansarea Programului Operaþional Regional domeniul major de intervenþie
4.3. „Sprijinirea dezvoltãrii
microîntreprinderilor". În

cadrul acestui program se vor
finanþa proiecte demarate de
cãtre microîntreprinderile din
sectorul productiv, cel al
serviciilor ºi al construcþiilor
etc., care au ca scop creºterea
productivitãþii ºi a com-

petitivitãþii acestora pe piaþã.
Solicitanþii eligibili, în cadrul
acestui program, sunt
societãþile comerciale cu statut
de microîntreprindere (au
maxim 9 angajaþi ºi o cifrã de
afaceri anualã netã / active
totale de pânã la 2 milioane de
euro) care au desfãºurat
activitate pe o perioadã de cel
puþin un an fiscal integral ºi au
obþinut profit din exploatare la
31.12.2008. Fondurile se

atribuie pe baza criteriului
„Primul venit, primul servit”,
pânã la utilizarea integralã a
fondurilor disponibile. Sunt
finanþate investiþiile care se
realizeazã în mediul urban.
Activitãþile eligibile pentru care
microîntreprinderile pot solicita
sprijin în cadrul POR 4.3. sunt:
achiziþia de echipamente ºi
tehnologii noi, moderne pentru
activitatea de producþie,
prestare servicii, construcþii,

achiziþionarea de sisteme IT
(hardware ºi/sau software),
construirea / extinderea /
modernizarea spaþiilor de
producþie / prestare de servicii
ale microîntreprinderii. Alocarea financiarã nerambursabilã la nivel naþional
pentru acest apel de proiecte
este de 171,68 milioane euro,
din care pentru Regiunea
Centru s-au alocat 16,29
milioane euro. Intensitatea

maximã a ajutorului financiar
nerambursabil pentru Regiunea Centru este de 70%.
Valo a r e a
sprijinului
nerambursabil este de
maxim 200.000 de euro.
Pentru mai multe informaþii,
vã rugãm contactaþi
Camera de Comerþ ºi
Industrie Sibiu la telefon
0269/217004 sau 0740/
280462, sau trimiteþi e-mail
la adresa: office@ exposib.ro.
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Dintre obiceiurile de iarnã ce se mai pãstreazã încã în
zonele rurale ale judeþului Sibiu, în perioada Crãciunului,
„Dana” de la Racoviþa reprezintã unul cu o semnificaþie
aparte. Acest obicei, necunoscut în alte zone folclorice din
þarã, este de fapt un colind laic ce se cântã în a doua zi a
Crãciunului de feciorii participanþi la ceatã, dar ºi de
oamenii însuraþi, împãrþiþi în douã tabere. Strofele acestui
c o l i n d s u n t i n t e r p r e t a t e a l t e r n a t i vv,, d e f i e c a r e g r u p d e
cântãreþ, fapt ce-i dã o sonoritate deosebitã. În timp,
obiceiul a suferit unele transformãri, acestea neafectându-i
însã frumuseþea ºi pitorescul, dar nici popularitatea în
rândul locuitorilor comunei.
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Informare cu privire la ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de
14 decembrie 2009
La ºedinþã au participat
nouã consilieri locali. Au
lipsit motivat consilierii Ioan
Fogoroº ºi Nicolae Ritivoi.
Au mai fost prezenþi primarul,
secretarul comunei ºi
contabilul ºef al Primãriei
Racoviþa. ªedinþa a fost condusã de consilierul Valeriu

Cândea. Au fost ad o ptate
urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 78/2009
privind rectificarea bugetului
local de venituri ºi cheltuieli
al comunei Racoviþa pe anul
2009;
2. Hotãrârea nr. 79/2009
privind modificarea ºi com-

pletarea domeniului public al
comunei Racoviþa.
A mai fost prezentatã Informarea privind analiza activitãþii proprii de soluþionare a
petiþiilor adresate de cetãþeni
autoritãþii publice locale în
anul 2009, precum ºi diverse
alte probleme.

INFORMARE cu privire la ºedinþa de îndatã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa, desfãºuratã în data de 23
decembrie 2009

Informare cu privire la ºedinþa extraordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa, desfãºuratã în data de 4
decembrie 2009

La ºedinþã au participat 10 consilieri locali, doamna primar, contabilul primãriei ºi secretarul
La ºedinþã au participat 9 consilieri locali. Au lipsit motivat consilierii locali Ioan Fogoroº ºi
Nicolae Ritivoi. Au mai participat primarul ºi secretarul comunei. Preºedintele de ºedinþã a fost comunei. A lipsit motivat domnul consilier Ioan Fogoroº. Preºedintele de ºedinþã a fost domnul
consilierul Valeriu Cândea. A fost adoptatã Hotãrârea nr. 77/2009 privind rectificarea bugetului consilier Valeriu Cândea. În cadrul ºedinþei a fost adoptatã Hotãrârea nr. 80/2009 privind rectificarea
bugetului local de venituri ºi cheltuieli pe anul 2009.
local de venituri ºi cheltuieli pe anul 2009.

Începând cu primul numãr din anul 2010 al publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”, vom publica lunar numele tuturor cetãþenilor comunei,
nãscuþi între anii 1940-1950, ce îºi aniverseazã ziua de naºtere.
Aceastã rubricã este realizatã cu sprijinul consilierului local Ana
Mãerean, ce s-a ocupat de colectarea datelor
datelor..
RACOVIÞA
Gheorghe Dobrin (nr. 85),
Ana Dan (nr. 93), Mariana Iancu
(nr. 135), Maria Mureºan (nr.
177), Vasile Comºa (nr. 184),

Iosif Brudariu (nr. 228), Maria (nr. 518), Maria Matei (nr. 597). Bobanga (nr. 186).
Urãm sãrbãtoriþilor din
Cândea (nr. 281), Victoria
Drãgoiu (nr. 290), Ioan Furdui
aceastã lunã multã
SEBEªU DE SUS
sãnãtate, fericire ºi bucurii
(nr. 330), Iosif Farcaº (nr. 334),
alãturi de cei dragi.
Maria Schiau (nr. 115), Victor
Elena Pãcurariu (nr. 409), Ioan
LA MULÞI ANI!
Stoia (nr. 460), Emilia Maxim Schiau (nr. 115), Iustina

Frigul ameninþã sãnãtatea animalelor
Î n a c e a s t ã p e r i o a d ã , c â n d t e m p e r a t u r i l e s c a d p r o g r e s i vv,, s t a r e a f i z i o l o g i c ã º i d e s ã n ã t a t e a e f e c t i v e l o r d e a n i m a l e º i p ã s ã r i
crescute în fermele comerciale sau în gospodãriile populaþiei, pot fi afectate grav dacã nu sunt respectate normelor de
protecþie ºi bunãstare. În acest sens, fermierii trebuie sã asigure toate condiþiile impuse pentru aceastã perioadã
friguroasã, cu referire directã la biosecuritate, adãpostire, hrãnire, îngrijire, exploatare ºi transport în alte locaþii.
Pentru perioada anotimpului
rece, Direcþia Sanitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Sibiu recomandã
proprietarilor de animale ºi
pãsãri din judeþ sã asigure:
adãpostirea animalelor ºi
pãsãrilor în spaþii corespunzãtoare speciei ºi categoriei
de vârstã; densitatea, volumul
de aer, umiditatea, luminozitatea ºi zooigiena la
parametri normali; etanºeitatea
uºilor ºi a ferestrelor pentru a
se asigura o temperaturã optimã
în adãposturi; spaþii confortabile pentru perioada fãtãrilor,
în special la speciile bovinã,

ovinã ºi porcinã; protejarea
surselor de apã ºi a furajelor
pentru a nu fi supuse îngheþului;
evitarea administrãrii de furaje
(silozuri sau rãdãcinoase)
îngheþate care pot provoca
avorturi sau alte afecþiuni grave; apã caldã necesarã pentru
igienizarea ugerului, a ustensilelor ºi vaselor de muls;
transportul animalelor ºi
pãsãrilor sã se efectueze
numai dacã sunt asigurate
mijloace de transport echipate
corespunzator; facilitãþi pentru
depozitarea cadavrelor ºi a
altor deºeuri de origine animalã
destinate distrugerii; sã efec-

tueze periodic acþiuni de
dezinfecþie, dezinsecþie ºi
deratizare cu o firmã specializatã sau cu o echipã
proprie coordonatã de medicul
veterinar; sã notifice la DSVSA
Sibiu intenþia privind introducerea/scoaterea de animale
în/din exploataþie ºi a altor
miºcãri interne de animale; sã
anunþe fãrã întârziere medicul
veterinar arondat despre apariþia
unor modificãri în starea de
sãnãtate a animalelor ºi pãsãrilor
din exploataþie; sã colaboreze cu
servicile veterinare pentru efectuarea acþiunilor sanitar-veterinare de prevenire a îmbolnãvirii

animalelor.
Cei care nu respectã aceste
condiþii riscã amenzi contravenþionale între 600-1.200 lei,
conform prevederilor HG 948/
2007 ºi HG 917/2009. Sãptãmâna trecutã, un crescãtor de
animale din judeþ a fost
sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 600 lei



pentru transportul animalelor în
condiþii necorespunzãtoare.
"În cazul apariþiei unor
situaþii deosebite (animale ºi
pãsãri bolnave sau moarte,
toxiinfecþii alimentare), este
obligatoriu sã fie sesizat personalul sanitar-veterinar ºi
pentru siguranþa alimentelor din
cadrul Direcþiei Sanitar-

Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Sibiu, unde este
asiguratã asistenþã de specialitate permanentã, la
telefoanele 0269/22.33.14,
22.30.69, 0771/74.61.14, pentru
a putea interveni operativ ºi
eficient", afirmã dr. ªerban
Þichindelean, director coordonator al DSVSA Sibiu.

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.
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Sãrbãtoriþii lunii ianuarie

pag III

Sărbătoarea obiceiurilor şi tradiţiilor
de Crăciun
(continuare
continuare din pagina 1)

ºi Ioan Paraschiv
Paraschiv.. Programul
artistic a fost prezentat de prof.
Mihaela Iuliana Floare.
Chiar dacã, din motive
obiective, nu a avut
sistenþa programului de
con
consistenþa
anul trecut, „Sãrbãtoarea
obiceiurilor tradiþionale de
Crãciun” de la Racoviþa a
reuºit ºi de acestã datã, sã
ofere localnicilor
localnicilor,, dar nu
numai lor
lor,, o alternativã
reuºitã la programul
tradiþional din cea de-a
doua zi de Crãciun.
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Apoi, a luat cuvântul viceprimarul comunei,
Simion Olariu, ce a mulþumit cetei ºi
oamenilor prezenþi ºi a invitat întreaga
asistenþã în interiorul Cãminului Cultural,
pentru a asista la programul pregãtit în
cadrul manifestãrii. Dupã un scurt „intro”
orchestral, un grup vocal format din elevi ai
ªcolii cu clasele I-VIII Racoviþa a prezentat
un program de colinde ºi poezii de iarnã.
Programul a continuat cu recitaluri
folclorice susþinute de soliºtii vocali Alina
Olariu, Camelia Olariu ºi Maxim Laurean,
iar
iar,, în final, oamenii au fost invitaþi la joc, în
compania instrumentiºtilor Neluþu Mohanu

Moºul a venit pentru toþi copiii comunei
decembrie 2009, la orele
amiezii, în cele douã localitãþi
pentru a-ºi deºerta sacul plin
de cadouri. În schimbul unei
poezii sau a unei scurte colinde,
fiecare copil din comuna
Racoviþa a primit câte o pungã
cu dulciuri de la celebrul Moº
Crãciun ºi asta chiar dacã nu
toþi prichindeii au fost cei mai
cuminþi în ultima perioadã.
Misiunea din acest an a Moºului
a fost îndeplinitã datoritã
„intervenþiei” fãcutã de conducerea Primãriei Racoviþa, a
sprijinului sponsorilor ºi
colaboratorilor acestei instituþii
Moº Crãciun nu i-a uitat nici Racoviþa ºi Sebeºu de Sus ºi (consilierii locali ai comunei
în acestã iarnã pe copiii din a poposit sâmbãtã, 26 Racoviþa ºi societãþile comer-

ciale Boomerag- Avrig, Karma
Com, Hidroconstrucþia, Adi
Consoft- Bradu, Consumcoop).
Prezent la sosirea lui Moº
Crãciun în comunã, viceprimarul
Simion Olariu a dat acestuia o
mânã de ajutor pentru ca fiecare
copil sã-ºi poatã primi cât mai
operativ cadoul. Viceprimarul
din Racoviþa ne-a informat cã, în
ciuda anului greu, marcat de
criza economicã mondialã,
Primãria a reuºit sã bage în
sacul celebrului personaj, atât
de îndrãgit, 400 de pungi cu
dulciuri pentru copiii comunei
(150 de pachete au fost oferite
copiilor din Sebeºu de Sus ºi
250 celor din Racoviþa.)

Noutãþi la Casa Judeþeanã de Pensii Sibiu
*
Interviu
cu
Elena consultant la Camera de
Cernea, director coordo- Comerþ, Industrie ºi Agriculturã
nator al CJP Sibiu *
Sibiu ºi consilier juridic la
firma "PA-MI" SRL Sibiu. Este
Din luna decembrie a anului cãsãtoritã cu Ionel Cernea,
trecut, Elena Cernea este noul designer, cu care are douã fete
director coordonator al Casei - Mihaela (24 ani) ºi Paula (20
Judeþene de Pensii Sibiu. S-a ani).
- Cu ce noutãþi aþi
nãscut la 9 noiembrie 1959 în
comuna Fãget, judeþul Alba. A început mandatul la conabsolvit Liceul Teoretic "Iacob ducerea CJP Sibiu?
Mureºianu" din Blaj, iar apoi
- În primul rând, cu
cursurile Facultãþii de schimbarea programului de
Geografia Turismului "Dimitrie lucru în cadrul instituþiei, care
Cantemir" - Universitatea trebuie sã fie permanent la
Babeº Bolyai din Cluj-Napoca, dispoziþia beneficiarilor noºtri.
promoþia 1999 ºi cursurile Nu este admisibil ca un
Facultãþii de Drept "Simion pensionar care vine din Pãuca
Bãrnuþiu" din cadrul Uni- la Casa Judeþeanã de Pensii cu
versitãþii "Lucian Blaga" Sibiu, o problemã personalã sã i se
promoþia 2004. Este membrã a rãspundã cã "astãzi nu avem
Colegiului consilierilor juridici program cu publicul". Noul
Sibiu. A lucrat ca referent/ program este zilnic ºi mult

extins, astfel: luni - de la orele
8.30-18, iar în zilele de marþi,
miercuri, joi ºi vineri - între
orele 8.30-13.30.
- Cum v-aþi gândit sã
eliminaþi cozile privind eliberarea biletelor de tratament?
- În acest sens ne vine în
ajutor Decizia Casei Naþionale
de Pensii ºi Asigurãri Sociale
din 23 decembrie 2009, care
stabileºte Noile criterii de
acordare a biletelor de tratament pensionarilor ºi asiguraþilor sistemului public de
pensii ºi alte drepturi de
asigurãri sociale.
Profit de ocazie de a informa
pensionarii sibieni cã, deocamdatã, CJP Sibiu nu primeºte
cereri de acordare a biletelor de
tratament. În prima decadã a

lunii ianuarie 2010 vom informa
prin toatã mass media sibianã
persoanele interesate despre
noile cerinþe care trebuie
îndeplinite de fiecare solicitant,
iar dupã instalarea programului
informatic vom afiºa ºi
programul de lucru cu publicul.
- Revenind la activitãþile
curente, ne puteþi da câteva
informaþii de bilanþ privind
"pensiile ºi asigurãrile sociale din judeþ"?
- Desigur! Vã pot spune cã în
2009, CJP Sibiu a întocmit
5.154 dosare noi de pensii ºi a
efectuat operaþiuni de
recalculare a drepturilor de
pensii pentru 4.958 pensionari.
Pentru persoanele beneficiare
de drepturi conform Legii 189/
2000 ºi Legii 309/2002 au fost
întocmite 119 dosare noi. De

asemenea, au fost expertizate
pentru invaliditate 1.789 de
persoane ºi au fost efectuate
revizuiri medicale pentru alte
10.706 persoane. Au beneficiat
de bilete de tratament în
staþiunile montane ºi de la mare
4.831 de pensionari sibieni.
Sumele achitate de CJP Sibiu
în 2009 pentru plata tuturor
drepturilor de pensii reprezintã
835.731.212 lei.
- Ne puteþi spune care
este valoarea contribuþiei
CAS încasate în 2009?
- Pânã la 1 decembrie 2009,
contribuþia CAS încasatã de
CJP Sibiu pentru asiguraþi se
ridicã la peste 7.9 milioane lei.
- Câte contracte de asigurãri
ºi declaraþii nominale aþi
încheiat în 2009?
- Au fost încheiate 3.948

contracte de asigurãri sociale
ºi au fost înregistrate 153.493
declaraþii nominale de la
angajaþi ºi 10.901 declaraþii
nominale de la angajatori.
- În plan juridic cum au
stat lucrurile?
- În 2009 am fost confruntaþi
cu 590 litigii pe linia asigurãrilor sociale, respectiv
contestaþii la pensii. Am avut 18
acþiuni civile privind popriri pe
pensii în urma comunicãrilor
executorilor judecãtoreºti sau
bancari, dar ºi 33 litigii de
muncã privind drepturile angajaþilor în raport cu angajatorii. De
asemenea, am înregistrat 59 de
acþiuni în Contencios Administrativ ale personalului propriu al
CJP Sibiu pentru acordarea
unor drepturi salariale.
- Vã mulþumesc.
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LA MULŢI ANI!
La început de an, colectivul redacþional al publicaþiei “Jurnalul de Racoviþa” ureazã tuturor cititorilor sãi,
cetãþenilor localitãþilor Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, precum ºi prietenilor ºi colaboratorilor
colaboratorilor,, multã sãnãtate,
fericire ºi multe bucurii alãturi de cei dragi.
Fie ca anul 2010 sã aducã prosperitate ºi binecuvântare în casele ºi familiile tuturor!
Jurnalul de Racoviþa
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