Anul III, nr
nr.. 17

Februarie
2010
4 pagini
Aceast[ edi\ie
se distribuie gratuit
PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDA
T{ DE PRIM{RIA ~I CONSILIUL LOCAL RACOVI|A `i editat[ cu sprijinul ziarului TRIBUNA
FONDAT{

A fost adoptat bugetul local de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2010
J o i , 1111 f e b r u a r i e 2 0 1 0 , s - a d e s f ã º u r a t º e d i n þ a o r d i n a r ã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa. Cu acest prilej, a fost
adoptatã ºi hotãrârea privind aprobarea bugetului local de
venituri ºi cheltuieli pentru anul 2010. Vã prezentãm în
continuare principalii indicatori ai bugetului, precum ºi listele
de investiþii pentru 2010:
Cote defalcate din impozitul
pe venit- 300000 lei
Sume alocate din cote
defalcate- 694000 lei
Impozit pe clãdiri, persoane
fizice- 60000 lei
Impozit pe clãdiri, persoane
juridice- 30000 lei
Impozit pe teren, persoane
fizice- 20000 lei
Impozit pe teren, persoane
juridice- 5000 lei
Impozit pe teren extravilan60000 lei
Sume defalcate din TVA
pentru cheltuieli de personal
învãþãmânt ºi asistenþã

socialã - 1606 lei
Sume defalcate din TVA
pentru drumuri- 38000 lei
Sume defalcate din TVA
pentru echilibrare- 292000 lei
Impozit mijloace transport,
persoane fizice- 45000 lei
Impozit mijloace transport,
persoane juridice- 42000 lei
Taxe ºi tarife pentru
eliberarea de licenþe- 4000 lei
Alte taxe pentru utilizarea
bunurilor-3000 lei
Venituri din concesiuni80000 lei
Taxe de timbru- 4000 lei
Venituri din amenzi- 13000 lei
Alte venituri- 60000 lei
Subvenþii de la bugetul de

stat- 102000 lei
TOTAL VENITURI- 3458000
lei

Cheltuieli

Autoritãþi publice- 770000 lei
Învãþãmânt- 1161000 lei
Culturã- 65000 lei
Asistenþã socialã- 620000 lei
Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã- 100000 lei
Protecþia mediului- 575000
lei
Transporturi- 118000 lei
Alte acþiuni- 10000 lei
Transferuri- 4000 lei
Protecþie civilã- 8000 lei
Sãnãtate- 27000 lei
TOTAL
CHELTUIELI

- 3458000 lei
Lista obiectivelor de
investiþii pe anul 2010, cu
finanþãri de la bugetul
local
TOTAL: 520000 lei
- Lucrãri în continuare (CAP
24.74.02.71 Protecþia Mediului,
canalizare comuna Racoviþa ºi
satul Sebeºu de Sus )- 500000
lei;

canalizare comuna Racoviþa
ºi satul Sebeºu de Sus)
- 178496 lei;
- Achiziþii de bunuri ºi alte
cheltuieli de investiþii (CAP
74.11.71 Protecþia Mediului,
Lista obiectivelor de
cumpãrare teren staþie
investiþii pe anul 2010, din pompe- 1000 lei, docucont 50.39 fond de rulment mentaþie cadastralã teren
staþie pompe- 1500 lei, taxe
TOTAL: 181496 lei
notariale cumpãrare teren
- Lucrãri în continuare (CAP staþie pompe- 500 lei)- 3000
74.11.71 Protecþia Mediului, lei.
- Achiziþii de bunuri ºi alte
cheltuieli de investiþii (CAP
24.51.02.71. Autoritãþi publice,
proiect Plan Urbanistic
General)- 20000 lei.

RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială
şi de mediu, a unităţii administrtiv teritoriale în anul 2009
În conformitate cu prevederile art.
63 alin. 3 lit.a din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã localã
republicatã, primarul prezintã Consiliului Local, în primul trimestru al
anului, un raport anual privind
starea economicã, socialã ºi de mediu a unitãþii administrativ teritoriale.
Uniunea Europeanã reprezintã
acum o provocare pentru fiecare
dintre noi, iar administraþia localã va
trebui sã se adapteze rapid cerinþelor ºi rigorilor impuse de UE;
rolul administraþiilor locale va fi unul
tot mai important în ceea ce priveste
atragerea de fonduri structurale cât
ºi în dezvoltarea generalã a
comunitãþilor.
Un accent deosebit va trebui pus
pe o mai mare operativitate a administraþiei locale de a rezolva solicitãrile cetãþenilor, prin diminuarea
duratei de eliberare a unor documente, cu eficienþã ºi rapiditate.
În avalanºa de noutãþi, rolul de
manager informaþional al administraþiilor locale, care este primarul, va
fi într-o continuã creºtere pe deoparte, alãturi de aparatul sãu de
specialitate, pe de altã parte, de
consiliile locale care reprezintã legislativul, împreunã, va trebui sã fim
într-o permanentã racordare la
informaþia care pleacã atât de la

Uniunea Europeanã, pânã la
legislaþia adoptatã de guvern,
principali beneficiari ai acestor
preveder fiind cetãþenii.
Pe întreg parcursul anului 2009,
s-a urmãrit realizarea indicatorilor
stabiliþi, astfel încât, la finele anului,
sã putem arãta realizãrile primãriei
ºi ale consiliului local.

1.Realizarea
indicatorilor
bugetului local al
comunei
Veniturile consiliului local s-au
încasat în procent de 89 %. Urmare a acestora, s-a putut asigura
funcþionarea în bune condiþii a
activitãþii administraþiei publice locale
ºi a instituþiilor finanþate din bugetul
local. Nu acelaºi lucru putem spune
despre ºcoalã, care nu a reuºit sãºi drãmuiascã destul de bine sumele
primate, în aºa fel încât, la sfârºitul
anului au existat mici probleme.
În ceea ce priveºte clãdirea
primãriei, s-a modernizat partea de
la etaj ºi partea dinspre poliþie, unde
se aflã biroul pentru situaþii de
urgenþã, impozite ºi taxe, cât ºi cele

douã încãperi închiriate poºtei. De
asemenea, s-a realizat un studiu
pentru modificãri considerabile în
ceea ce priveºte partea de la parter
dinspre ºcoalã, precum ºi pentru
refacerea acoperiºului ºi mansardarea unei pãrþi a clãdirii, în vederea
extinderii spaþiilor necesare.
La Cãminul Cultural Racoviþa,
datorita veniturilor realizate, cât ºi a
sumelor alocate de la bugetul local,
am reuºit sã schimbãm aspectul
interioar al clãdirii, urmând ca lucrãrile sã continue, astfel încât acest
obiectiv sã devinã un spaþiu produc[tor de venituri pentru comunã.
Datoritã sprijinului acordat de
Banca Mondialã, trebuie sã amintesc faptul cã, în vara anului 2009,
s-a dat în folosinþã corpul nou de
clãdire al ºcolii, în care învaþã copiii
din comuna noastrã. Un spaþiu
frumos, modern, luminos, cum nu au
la dispoziþie, în unele cazuri, nici
mãcar copiii de la oraº.
Nu acelaºi lucru putem spune
despre faptul cã se puteau continua
demersurile pentru noua grãdiniþã,
pe care trebuie sã o construim, însã,
probabil lipsa de preocupare a stagnat demararea acestei construcþii.
O altã realizare de mare amploare este continuarea lucrãrilor de
introducere a reþelei de canalizare

a apelor uzate în localitãþile Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus ºi tratarea apelor
reziduale, care, în anul 2009, au
ajuns la procentul de execuþie de
75 %. Urmeazã ca, imediat dupã
aprobarea bugetului ºi îmbunãtãþirea vremii, sã demarãm lucrãrile
de racordare la staþia de epurare.
Nu putem trece cu vederea greutãþile pe care le-am întâmpinat în
anul trecut datoritã inundaþiilor
neprevãzute din varã. Eforturile de
salvare au fost deosebit de serioase,
ºi doar datoritã sprijinului a douã
mari societãþi comerciale din zonã,
care, la vremea respectivã ne-au
ajutat ºi au intervenit prompt, fãrã
bani, am reuºit remedierea tuturor
urgenþelor, astfel încât activitatea
comunei sã reintre în normal dupã
doar câteva zile. Datoritã ajutorului
dat de Guvernul României spre
finele anului, am reuºit decontarea
sumele care au fost evaluate pentru
comuna noastrã, astfel încât am
putut sã plãtim lucrãrile efectuate.
În Racoviþa, cu sprijinul SGA
Sibiu, s-a realizat decolmatarea
parþialã a Vãii Lupului, urmând a
continua ºi în acest an, acolo unde
este cazul. De asemenea, odata cu
trecerea apelor menajere la staþia
de epurare, vom efectua igienizarea
acestui pârâu.

S-a reuºit efectuarea plombãrii
drumurilor din comunã (în douã
tranºe), în limita fondurilor existente.
În anul trecut am reuºit reabilitarea
infrastructurii de iluminat stradal, prin
înlocuirea unui numãr de 30 de lãmpi
economice, realizând astfel economii
substanþiale la bugetul local,
urmând a continua ºi în acest an
extinderea acesteia, în aºa fel încât
consumul sã se reducã ºi mai mult.
În cursul lunii decembrie, s-a realizat
iluminarea festivã a comunei, pentru
sãrbãtorile de iarnã, astfel încât
fiecare cetãþean s-a putut bucura de
aceasta.
Cu ajutorul unor sponsori de pe
raza comunei, s-a reuºit construirea
a douã parcuri de joacã pentru copii,
în Racoviþa ºi în Sebeºu de Sus.

2. Asistenþa
socialã
La acest capitol s-a reuºit
acoperirea sumelor necesare pentru
plata asistenþilor pentru persoane cu
handicap (pentru cei 24 de angajaþi
ºi cele 17 persoane care beneficazã
de indemnizaþie de întreþinere). De
asemenea, s-a achitat plata
ajutorului social pe întreg anul, însa

nu am primit, pânã la sfârºitul anului
2009, sumele necesare pentru plata
ajutorului de încâlzire a locuinþei cu
lemne, aferente lunilor noiembrie ºi
decembrie.
Pentru a scoate în evidenþã
activitatea depusã de Serviciul de
Asistenþã Socialã în acest an, putem
spune cã s-au întocmit mai multe
categorii de dosare, dupã cum
urmeazã:
- media lunarã a dosarelor de
ajutor social în platã - 30;
- persoane cu handicap grav 41 dosare;
- dosare pentru trusou nou
nãscuþi - 28 dosare;
- sprijin financiar la constituirea
familiei - 14 dosare;
- subvenþii pentru lemne - 295
dosare;
- subvenþii pentru încãlzirea cu
gaze - 240 dosare;
- alocaþii de stat pentru copii - 33
dosare;
- alocaþii complementare ºi de
susþinere- 70 dosare;
- indemnizaþii pentru îngrijirea
copilului pânã la 2 ani - 13 dosare;
- alocaþii nou nãscuþi - 26 dosare;
- copii în întreþinerea bunicilor, cu
pãrinþii plecaþi în strãinãtate - 15.
(continuare în pagina 3)

Pânã la finalul lui martie, animalele ºi
ANUNŢ IMPORTANT
terenurile trebuie înscrise în Registrul Agricol
Toþi locuitorii comunei care
deþin terenuri agricole ºi animale
din speciile bovine, cabaline,
porcine, ovine, caprine, familii de
albine, au obligaþia sã le înscrie
în evidenþele Biroului de Registru
Agricol, ne-a informat Nicolea
Balea, responsabil Biroul de
Registru Agricol din cadrul

Primãriei comunei Racoviþa.
Înscrierea sau reînscrierea
acestora se face anual, în baza
Ordonanþei Guvernului 28/2008,
care prevede obligativitatea
înscrierii ºi datele care trebuie
furnizate. De asemenea, în conformitate cu prederile Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului României

nr. 14/2010, privind mãsuri
financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate producãtorilor agricoli, începând cu
anul 2010, pot beneficia de aceste
sume doar persoanele ce sunt
înregistrate în evidenþele primãriei.
Toþi locuitorii comunei care sunt
vizaþi de aceaste ordonanþe sunt

rugaþi sã se prezinte la sediul
Primãriei comunei Racoviþa,
Biroul Registru Agricol, pentru
înscrierea acestora în evidenþele
oficiale pânã la sfârºitul lunii
martie. Programul cu publicul al
Biroului de Registru Agricol este
de luni pânã joi, între orele 8 - 15
ºi vineri, între orele 8 – 12.

Primãria comunei Racoviþa anunþã cã în data de 7
martie 2010 (duminicã), în jurul orei 12,30 (dupã
încheierea slujbei de la Biserica Ortodoxã), la sala
mare de festivitãþi a Cãminul Cultural Racoviþa, se va
desfãºura Adunarea Generalã cu cetãþenii comunei.
Chestiunile ce vor fi supuse dezbaterii ºi aprobãrii vor
fi stabilite ºi aduse la conoºtinþa celor interesaþi cu
câteva zile înainte de desfãºurarea întâlnirii.
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Informare cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 28 ianuarie 2010
Întâlnirea a fost convocatã
prin Dispoziþia nr. 4/2010 a
primarului comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu. La
ºedinþã au participat nouã
consilieri locali. A lipsit motivat consilierul Ioan Fogoroº,
iar consilierul Marieta Zaharie a anunþat cã întârzie.
ªedinþa a fost condusã de
consilierul Valeriu Cândea.
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:

1. Hotãrârea nr
nr.. 1/2010
privind închiderea contului de
execuþie bugetarã pe anul
2009;
nr.. 2/2010
2. Hotãrârea nr
privind aprobarea volumului de
masã lemnoasã atribuitã ca ºi
cotã de tãiere pentru anul 2010;
3. Hotãrârea nr
nr.. 3/2010
privind aprobarea cotizaþiei
pentru participarea comunei
Racoviþa la Asociaþia Grupul
de Acþiune Localã „Þara

Oltului”, cu sediul la Avrig;
nr.. 4/2010
4. Hotãrârea nr
privind delegarea gestiunii
serviciului
public
de
salubrizare în comuna
Racovita prin licitaþie publicã;
5. Hotãrârea nr
nr.. 5/2010
privind modificarea HCL nr. 67/
2009 privind aprobarea
studiului de fezabilitate pentru
proiectul Sistem de management integrat al deºeurilor
în judetul Sibiu.

Au mai fost prezentate ºi
avizate urmãtoarele documente:
- Raportul primarului privind
starea economicã, socialã ºi
de mediu a unitãþii administrativ teritoriale în anul 2009;
- Raportul privind transparenþa decizionalã în anul
2009;
- Rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului
Local Racoviþa.

A fost prezentatã membrilor
Consiliului Local oferta societãþii Sobis privind realizarea
unei pagini de internet a comunei ºi deoarece s-a considerat cã aceasta este deosebit
de avantajoasã (la aproximativ
jumãtate de preþ faþã de ofertele altor societãþi), s-a aprobat încheierea unui contract
pentru o perioadã de un an.
Au fost aprobate urmãtoarele:

- cererea domnului Ioan
Ormeniºan, care a solicitat
reeºalonarea datoriilor cãtre
bugetul local ale firmei NEDO Prod SRL;
. cererea domnului Laurian
Limbãºan, care a solicitat
Grãdina Mare (se încheie un
nou contract pe un an contra
sumei de 200 lei);
- încheierea conveþiei cu
Serviciul Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã Avrig.

care pare sã contureze «o
paradigmã a Cetãþeanului» pentru
noul mileniu. Spusele lui Goethe
par sã fie mai de actualitate ca
oricând: «Trateaza-l pe om aºa
cum este ºi aºa va rãmâne.
Trateazã-l aºa cum poate ºi ar
trebui sã fie ºi va deveni aºa cum
poate ºi trebuie sã fie.» Se spune
cã existã trei feluri de oameni: cei
care fac lucrurile sã se întâmple,
cei care asistã când lucrurile se
întâmplã ºi cei care se întreabã ce
s-a întâmplat. În demersurile
noastre ne-am adresat, mai ales,
primei categorii ºi vom continua
sã o facem ºi prin acest proiect.
Vom încerca, în acelaºi timp, sã-i
atragem ºi pe unii dintre aceia

care asistã doar pentru cã nu ºtiu
cã pot face altfel.” Proiectul se va
încheia în luna august a acestui
an. Parteneri în implementarea
proiectului sunt primãriile,
consiliile locale ºi ºcolile din
comunele Racoviþa ºi Turnu
Roºu, Consiliul Judeþean Sibiu,
Casa Corpului Didactic Sibiu,
Consiliul General Ille et Vilaine
(Franþa), asociaþiile de înfrãþire
din Carquefou ºi Saint Gilles
(Franþa), Asociaþia “ARS- CDI” ºi
Asociaþia “ECCE Educaþia”.
Persoanele interesate de acest
proiect, sau cei ce doresc sã se
alãture echipei de implementare,
pot afla relaþii suplimentare de la
Primãria comunei Racoviþa.

Pentru a sprijini crearea unui
cadru structural în vederea
exercitãrii democraþiei participative în comunele Turnu Roºu ºi
Racoviþa, prin înfiinþarea unui
spaþiu de informare, de exprimare, de propuneri ºi de reflecþie,
necesar atât cetãþenilor cât ºi
administraþiilor locale, Asociaþia
de Prietenie “Ille et Vilaine- Sibiu”,
cu sprijinul financiar al Ambasadei
Franþei la Bucureºti- Serviciul de
Cooperare ºi Acþiune Culturalã, a
iniþiat Proiectul “Primii paºi spre
o democraþie participativã modernã”. Proiectul îºi propune, în
primele 3 luni din perioada de
implementare, sã creeze condiþiile identificãrii unui spaþiu
public, definit prin locaþie, dotare,
principii ºi reguli, ºi sã contribuie
la dezvoltarea competenþelor de
analizã ºi comunicare pentru
reprezentanþii consiliilor locale ºi
pentru persoanele “resursã” ale
societãþii civile din cele douã
comune (în primele 5 luni ale
proiectului). Apoi, prin acest
proiect se sperã cã vor fi
asigurate cunoºtinþele necesare
pentru utilizarea acestui spaþiu ºi
va contribui la dezvoltarea
competenþelor de utilizare a
cadrului propus, prin cel puþin trei

situaþii concrete pânã la finalul
proiectului. Luni dimineaþa, 25
ianuarie, la Primãria comunei
Racoviþa s-a desfãºurat o primã
întâlnire din cadrul acestui proiect.
La ºedinþa de lucru au fost prezenþi responsabili locali ai
proiectului (primarul Florina Peciu
Florianu, directorul ªcolii cu
clasele I-VIII, Dorina Mocanu,
consilierul educativ, inst. Camelia
Limbãºan), reprezentanþii Asociaþiei Ille et Vilaine- Sibiu
(directorul executiv Valentin Arvunescu ºi coordonatorul de
programe Florentina Chidu), alþi
invitaþi. Cu acest prilej, în
conformitate cu programarea
fãcutã, au fost stabilite câteva
dintre acþiunile de popularizare
ale proiectului (întâlniri de
prezentare în comunã, promovare
prin locurile de afiºaj etc) ºi au
fost fãcute propuneri pentru
crearea echipei de proiect ºi
întocmirea documentelor de
management. Dupã parcurgerea
tuturor etapelor ºi activitãþilor
propuse pentru acest proiect, se
preconizeazã cã un numãr de 40
de locuitori din cele douã
commune vizate (câte 20 de
persoane din fiecare comunãinclusiv satele apartinatoare) ºi un

numãr de 5 consilieri locali,
precum ºi primarii din fiecare
comunã, vor dobândi competente
privind comunicarea, cunoaºterea
ºi asumarea rolului în societate,
analiza socio-economicã, precum
ºi noþiuni elementare de
administraþie publicã, despre
organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor ºi fundaþiilor, noþiuni
de management etc.

Justificarea
proiectului
Pentru a justifica iniþierea
acestui proiect, Valentin Arvunescu, preºedintele executiv al
Asociaþiei de Prietenie “Ille et
Vilaine- Sibiu” ne-a mãrturisit
urmãtoarele: “O analizã a Bancii
Mondiale de la începutul anilor 90
aratã cã posibilitãþile unei comunitãþi de a se dezvolta depind de
calitatea guvernãrii sale, care este
determinatã, la rândul ei, de
relaþiile dintre puterea publicã,
sectorul privat ºi societatea civilã.
Apare astfel un concept mai nou,
modern numit «buna guvernare»
sau «guvernanta». Buna guvernare la care ne referim porneºte
de la premisa cã lipsa de interes

pentru bunul mers al «cetãþii» este
neproductivã, atât pentru aleºi,
care au nevoie de feed back pentru
a-ºi îndeplini misiunea, cât ºi
pentru cetãþeni, care au nevoie ca
problemele lor sã fie cunoscute ºi
rezolvate. Existã drepturi ºi
rãspunderi ce pot fi delegate, dar
ºi unele care nu pot fi trecute
nicicum în seama altcuiva. Aºa
cum nu poþi iubi sau detesta prin
procurã, tot aºa nu poþi sã delegi
anumite rãspunderi cetãþeneºti.
Doar pentru cã ai votat în ziua
alegerilor - pentru consiliul local,
primar, parlament, preºedinte sau
parlament european - nu înseamnã cã þi-ai îndeplinit obligaþiile de
cetãþean. Abia dupã ce ai investit
încredere în cei aleºi trebuie sã-þi
exerciþi obligaþiile de cetãþean.
Alesul trebuie sã simtã, tot timpul,
cã nu existã fãrã voinþa celui care
l-a ales. Aceasta face diferenþa
între condiþia de locuitor – un
simplu numãr la recensãmânt – ºi
statutul de cetãþean. Altfel, lucrurile vor sta exact invers: alegãtorul va depinde de voinþa celui
ales. Dupã 16 ani de experienþã
în cooperare internaþionalã ºi
prezenþã în spaþiul rural al judeþului Sibiu, asociaþia noastrã
aderã pe deplin la aceastã analizã,

RAPORT privind respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003- transparenþa în
administraþia publicã ºi de participare a cetãþenilor la elaborarea actelor normative
Conform prevederilor Legii nr.
52/2003 privind transparenta
decizionalã în administraþia
publicã, autoritãþile publice
centrale ºi locale sunt obligate
sã
stabilescã
regulile
procedurale minimale aplicabile
pentru asigurarea trnsparenþei
decizionale în cadrul acestora.
În baza art.12 din legea
menþionatã, autoritãþile ºi
institutiile publice trebuie sã

întocmeascã ºi sã facã public
un raport anual privind
transparenþa decizionalã, iar în
acest sens, Primãria comunei
Racoviþa întocmeºte anual
raportul privind transparenþa
decizionalã ºi îl prezintã în
ºedinþã publicã, unde au acces
toþi cetãþenii interesaþi.
Principiile care stau la baza
Legii nr. 52/2003 sunt
urmãtoarele: informarea, în

prealabil din oficiu, a
persoanelor asupra problemelor
de interes public, care urmeazã
sã fie dezbãtute de autoritãþile
administraþiei publice locale,
precum ºi asupra proiectelor
de acte normative; consultarea
cetãþenilor, la initiaþiva
autoritãþilor publice, în procesul
de elaborare a proiectelor de
acte normative. ªedinþele
autoritãþilor publice ce fac

Fermierii pot obþine garanþii
pentru creditele de producþie
în cuantum de pânã 80%
Guvernul României a adoptat
recent noile condiþii privind
garantarea drepturilor de
producþie cu finanþare publicã
destinate fermierilor, a anunþat
ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, Mihail
Dumitru.
Aceastã mãsurã prevede
condiþiile în care fermierii pot
prelua credite ºi pot obþine
garanþii din resurse publice
pentru creditele de producþie,

degrevându-i pe aceºtia de a
prezenta garanþii reale cum ar
fi pãmântul sau alte de valori.
„În aceste noi condiþii,
fermierii pot obþine garanþii
pentru creditele de producþie
în cuantum de pânã 80% din
valoarea creditului”, a arãtat
ministrul Agriculturii.
Ministrul de resort a menþionat cã Ministerul Agriculturii
a pus deja la dispoziþia
Fondului de Garantare resur-

obiectul prezentei legi sunt
publice, în condiþiile legiidezbaterile vor fi consemnate
ºi fãcute publice.
Desi Legea nr. 52/2003
reglementeazã
dreptul
cetãþenilor de a participa la
luarea deciziei administrative,
prin transmiterea, în scris, de
propuneri, sugestii ºi opinii cu
valoare de recomandare,
privind un anume proiect de



se financiare în valoare de 250
milioane lei. În 2010,
Ministerul va suplimenta
aceste fonduri cu încã 86
milioane lei, astfel încât posibilitatea de garantare sã
creascã.
În data de 4 ianuarie 2010,
Ministerul Agriculturii a lansat
o schemã de garantare pentru
investiþii în domeniul agricol ºi
dezvoltare rurale, finanþatã din
fonduri europene.

hotãrâre, sau dispoziþie cu
caracter normativ, nu a fost
inregistratã nicio recomandare
în acest sens.
În cadrul ºedinþelor publice,
nicio persoanã nu a formulat
observaþii cu privire la
proiectele de hotãrâre înscrise
pe ordinea de zi a acestora.
ªedinþele Consiliului Local
Racoviþa sunt fãcute publice
prin afiºare la sediul instituþiei.

La unele ºedinte ale
Consiliului Local au participat ºi
reprezentanþii mass-media.
Conform art. 10 din legea
respectivã, au fost întocmite
minutele de desfãºurare a
ºedinþelor Consiliului Local
Racoviþa în anul 2009, care au
fost afiºate la sediul autoritãþii
publice.
Secretar
Virginia Pavel

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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Proiect despre democraþia participativã
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RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economicã, socialã
ºi de mediu, a unitãþii administrtiv teritoriale în anul 2009
echilibrare- 875860 lei
IV. Sume alocate din cote
defalcate pentru echilibrare
acordate de C.J.S. ºi DGFP406000 lei
V. Sume alocate din TVA
pentru
descentralizate1327612 lei
VI. Sume defalcate din TVA
pentru drumuri- 38000 lei
VII.
Sume
pentru
infrastructurã- 801000 lei
VIII. Sume pentru constituirea
familiei, încãlzire cu lemne19880 lei
IX. Subvenþii primite din
fondul de investiþii- 302000 lei
B. Cheltuieli totale 4391529,76 lei, din care:
I. Capitol autoritãþi publice643104,85 lei (cheltuieli
personal- 285784 lei, cheltuieli
materiale, bunuri ºi servicii357320,85 lei)
II. Capitol 56.02 transferuri cu
caracter social între diferite
nivele ale administraþiei- 2714
lei (cota de sãnãtate ajutor
social)
III. Capitol 65.02 învãþãmânt1146931,97 lei (cheltuieli
personal- 967680lei, burse
ºcolare- 1932 lei, cheltuieli
materiale, bunuri ºi servicii127414,97 lei, investiþii- 49905
lei)
IV. Capitolul 66.02 cheltuieli
de personal- 4638 lei
V. Capitol 67.02 culturã ºi
religie- 4872006 lei (cheltuieli
de personal- 6524 lei,
subvenþii- 42196,06 lei)
VI. Capitol 68.02 asistenþã
socialã- 450280 lei (ajutoare
sociale ºi de încãlzire- 271038
lei, susþinere persoane cu
handicap - 164000 lei, sprijin

Sãrbãtoriþii lunii februarie

Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei „Jurnalul
de Racoviþa”, publicarea numelor tuturor
cetãþenilor comunei, nãscuþi între anii 1940-1950,
ce îºi aniverseazã ziua de naºtere în cursul acestei
luni. Aceastã rubricã este realizatã cu sprijinul
consilierului local Ana Mãerean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor
datelor..

189), Ana Raþiu (nr. 193), Emilia
Suciu (nr. 231), Ana Pãcurariu
(nr. 235), Gherasim Bogdan (nr.
257), Maria Lazea (nr. 263), Ioan
Pãcurariu (nr. 283), Maria
Stoichiþã (nr. 308), Victoria
Coþofanã (nr. 363), Paraschiva
Ionuº (nr. 396), Ioan Murãrescu
(nr. 424), Iustina Murãrescu (nr.
424), Sana Lazea (nr. 433),
Laurean Murãrescu (nr. 457),
Cornel Stoica (nr. 467), Petru
Feiereisz (nr. 485), Maria
Feiereisz (nr. 485), Lenuþa
Olariu (nr. 493), Nicolae
Gheorghiþã (nr. 540), Eva Gabor
(nr. 563), Dumitru Vãduva (nr.
594).

SEBEªU DE SUS
Eugenia Sultan (nr. 27),
Nicolae Cimpoeru (nr. 143),
Dionisie Cãlin (nr. 164).

Victoria Drãgoiu (nr. 59), Mircea
Ghiriºan (nr. 113), Maria
Urãm sãrbãtoriþilor din
Iosif Mereºiu (nr. 10), Pãcurariu (nr. 166), Gheorghe aceastã lunã multã sãnãtate,
Gheorghe Suciu (nr. 26), Sîrbu (nr. 164), Simion Mãerean fericire ºi bucurii alãturi de
Dionisie Sãlãgean (nr. 55), (nr. 180), Aurel Ciobãnel (nr. cei dragi.
LA MULÞI ANI!

RACOVIÞA

Microîntreprinderile plãtesc
impozit pe profit
Persoanele juridice cu statut
de microîntreprinderi vor intra
în categoria contribuabililor
plãtitori de impozit pe profit. În
conformitate cu prevederile
Ordinului Preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã nr. 101 / 28 ianuarie
2010, persoanele juridice cu
statut de microîntreprinderi în

condiþiile Titlului IV "Impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor" din Codul fiscal, vor
intra în categoria contribuabililor plãtitori de impozit pe
profit, potrivit Titlului II
"Impozitul pe profit" din Codul
fiscal, începând cu data de 1
ianuarie 2010.
Organul fiscal competet a

modificat din oficiu vectorul
fiscal al acestor contribuabili,
începând cu 1 februarie 2010,
a anunþat Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice Sibiu. De
asemenea, începând cu
obligaþiile aferente lunii
ianuarie 2010, cu termen de
declarare 25 februarie 2010, se
înregistreazã, din oficiu, luna
calendaristicã drept perioadã
fiscalã pentru plata impozitelor
ºi contribuþiilor aferente veniturilor din salarii.

financiar, trusou nou nãscuþi15242 lei)
VII. Capitol 70.02. servicii
dezvoltare publicã- 83573,79 lei
(cheltuieli materiale- 83573,79
lei)
VIII. Capitol 74.02 protecþia
mediului- 1631922,14 lei
(canalizare- 1585442,92 lei,
salubritate- 46479,22 lei)
IX. Capitol 84.02 strãzi368431,52 lei (cheltuieli materiale, reparaþii în urma inundaþiilor, reparaþii drumuri38000 lei
X. Capitol 87.02. alte acþiuni
economice- 6762,43 lei (cheltuieli materiale, pungi sãrbãtori
+ ISU, obiecte inventar,

achiziþie motopompã).
Fondul de rulment existent în anul 2009, în sumã
de 317225,91 lei, a fost
utilizat astfel:
- lucrãrile de încãlzire
centralã la Cãminul Cultura
Racoviþa- 23601 lei
- canalizare- 109622 lei
- sistem alarmã clãdirea primãriei- 3387 lei.
Total utilizat din fondul de
rulment în 2009- 136610 lei
Dobândã 2009- 880,5 lei
Sold la zi în fondul de
rulment- 181496,41 lei
Bugetul instituþiilor publice finanþate din venituri

extrabugetare
Sold la începutul anului33143,46 lei
A. Venituri totale- 132500 lei
(cãmine culturale- 48843 lei,
pãºuni comunale- 7462 lei,
apã- 76195 lei)
B. Cheltuieli totale- 142331
lei (cãmine culturale- 50733
lei, pãºunat- 18126 lei, apa la
GOA- 73472 lei)
Sold la sfârºitul anului23312,46 lei.
18 ianuarie 2009,
PRIMAR,
FLORINA PECIU
FLORIANU

Termene de depunere a
situaþiilor financiare anuale
Societãþile comerciale trebuie sã depunã situaþiile financiare anuale ºi documentele anexate acestora pentru exerciþiul financiar 2009 numai la Oficiul Registrului Comertului (ORC) pânã la data de 30 mai 2010, iar societãþile comerciale
care de la constituire nu au desfãºurat activitate, precum ºi cele aflate în
lichidare, vor depune o declaraþie în acest sens, la Oficiul Registrului Comerþului,
pânã la data de 1 martie 2010. Aceste date de depuneri sunt în conformitate cu
prevederile Legii nr
nr.. 441/2006 pentru modificarea ºi completarea Legii nr
nr.. 31/
1990, republicatã, ale Legii nr
nr.. 26/1990 privind registrul comerþului, republicatã,
coroborate cu prevederile Legii nr
nr.. 259/2007 pentru modificarea ºi completarea
Legii contabilitãþii nr
nr.. 82/1991.
La unitãþile teritoriale ale trate în România, care aparþin religioase, precum ºi altele
Ministerului
Finanþelor unor persoane juridice cu asemenea infiinþate în baza
Publice, adicã la Direcþiile sediul în strãinatate. Socie- unor legi speciale. Trebuie sã
Generale ale Finanþelor tãþile cooperatiste ºi celelalte se grãbeascã persoanele
Publice, societãþile /compa- persoane juridice care, în juridice, cu excepþia soniile naþionale, regiile auto- baza legilor speciale de cietãþilor comerciale, care nu
nome ºi instituþile naþionale organizare, funcþioneazã pe au desfãºurat activitate de la
de cercetare – dezvoltare au principiile societãþilor co- infiinþare pânã la sfârºitul
termen de depunere a merciale trebuie sã depunã exerciþiului financiar, precum
situaþiile financiare anuale situaþia financiarã pânã la ºi cele în lichidare, care vor
data de 30 mai 2010, potrivit data de 30 aprilie 2010. La fel depune o declaraþie în acest
Biroului de Presã al DGFP ºi asociaþiile, fundaþiile sau sens, la unitãþile teritoriale ale
Sibiu. De asemenea, aceeaºi alte organizaþii de acest fel, MFP. Acestea au termen de
datã de depunere este ºi partidele politice, patronatele, depunere a situaþiilor data de
pentru subunitãþile înregis- organizaþiile sindicale, cultele 1 martie 2010.
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(continuare din pagina 1) duiascã un numãr de cetãteni ai
comunei noastre. De asemenea, cu sprijinul prietenilor din
3. Protecþia
Franþa, anul trecut am reuºit
mediului ºi
schimbarea geamurilor la dispãdurile comunale pensarul medical din Racoviþa.
În perioada urmãtoare, va
S-a reuºit în acest an închi- trebui sã acþionãm în vederea
derea gropilor de gunoi de pe atragerii de investitori, pentru
teritoriul comunei, unde am creerea de locuri de muncã
plantat peste 250 de puieþi de necesare populaþiei comunei.
pin, în vederea stopãrii depoNu am þinut în mod deosebit
zitãrii acestor deºeuri.
sã amintesc doar realizãrile
Tot la acest capitol, putem primãriei din aceastã perioadã.
aminti faptul cã în prezent Existã, de asemenea ºi nereacolectarea gunoiului menajer lizãri în unele domenii, însã,
se realizeazã în cadrul Pro- împreunã cu dumneavoastrã,
iectului ECO Sibiu - în parte- sunt convinsã cã ne vom face
neriat cu GOA Avrig, unde a eforturi pentru ducerea la îndedevenit acþionar ºi Consiliul plinire a obiectivelor stabilite.
Local Racoviþa, însã întâmpi- De asemenea, vom demara
nãm mari probleme din partea acþiuni iniþiate împreunã cu
cetãþenilor în ceea ce priveºte dumneavoastrã, astfel încât sã
colectarea sumelor pentru nu aibã nimeni de suferit din
plata serviciului. Aceeaºi si- acest punct de vedere.
tuaþie o constatãm ºi la încaCu sprijinul unor sponsori din
sarea de la cetãþeni a su- comunã, dar ºi al consilierilor
melor pentru apa potabilã, locali, am oferit copiilor cadouri
astfel cã am început demer- pentru Pomul de Crãciun ºi
suri de a preda aceste avem satisfacþia cã am reuºit
servicii în totalitate.
sã facem o micã bucurie
În ceea ce priveºte con- copiilor din ambele sate.
tractul încheiat cu Ocolul
Silvic Avrig, având ca obiect
4. Situaþia
administrarea suprafetelor de
pãdure comunalã, vã comunic
economico-financiarã
cã, deoarece nu s-au licitat
pe anul 2009:
suprafeþele de pãdure
comunalã scoase la vânzare
în cursul anului 2009, s-au
A. V
enituri totale Venituri
adus venituri de doar 3170 lei, 4475269,21 lei, din care:
faþã de 9000 lei planificaþi.
I. Venituri proprii- 411656,43
Trebuie sã amintesc despre lei
relaþia de înfrãþire cu oraºul
II. Cote defalcate din
Carquefou din Franþa, datoritã impozitul pe venit- 293260,78
cãreia, în acest an, în preajma lei
sãrbãtorilor de Paºte, oraºul
III. Sume defalcate din
francez a reuºit sã g[z- impozitul pe venit pentru
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Cât plătim CAS în 2010?
A v â n d î n v e d e r e p r e v e d e r i l e L e g i i n rr.. 1 2 / 2 0 1 0 a B u g e t u l u i
Asigurãrilor de Stat pe anul 2010 (publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr
nr.. 61/27.01.2010) cotele de
contribuþie de asigurãri sociale ale angajaþilor ºi ale
a n g a j a t o r i l o rr,, c a r e s e v o r a p l i c a î n c e p â n d c u v e n i t u r i l e
aferente lunii ianuarie 2010, sunt urmãtoarele:
- 31,3% pentru condiþii
normale de muncã, datorate de
angajator ºi angajaþi, din care
10,5% datorate de angajaþi ºi
20,8% datorate de angajatori;
- 36,3% pentru condiþii
deosebite de muncã, datorate
de angajator ºi angajaþi, din
care 10,5% datorate de angajaþi
ºi 25,8% datorate de angajatori;
- 41,3% pentru condiþii
speciale de muncã, datorate de
angajator ºi angajaþi, din care
10,5% datorate de angajaþi ºi
30,8% datorate de angajatori.
În cota de contribuþie de asigurãri sociale datoratã de
angajaþi este inclusã ºi cota de
2,5% aferentã fondurilor de
pensii administrate privat prevãzutã de Legea nr. 411/2004

privind fondurile de pensii
administrate privat.
Salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea Bugetului
Asigurãrilor Sociale de Stat pe
anul 2010 este de 1.836 de lei.
Noua valoare a salariului mediu
brut este valabilã începând cu
data de 30 ianuarie 2010, data
intrãrii în vigoare a legii.
Începând cu data de
30.01.2010, cuantumul ajutorului de deces, în cazul asiguratului sau pensionarului va fi
de 1.836 lei (faþã de 1.702 lei
în 2009), iar în cazul unui membru de familie al asiguratului
sau pensionarului va fi de 911
lei (faþã de 851 lei în 2009).
În conformitate cu art. 20 din
Legea nr. 12/2010, cotele de

contribuþii datorate de
angajatori în funcþie de clasa de
risc, potrivit Legii nr. 346/2002,
privind asigurarea pentru accidente de muncã ºi boli profesionale, republicatã, stabilitã
pentru anul 2009, rãmân
valabile ºi pentru anul 2010 (de
la 0,15% la 0,85%, aplicate
asupra sumei veniturilor brute
realizate lunar).
Pentru anul 2010, cota de
contribuþie de asigurãri sociale
pentru asiguraþii cu contract ºi
declaraþie de asigurare socialã
este de 31,3% din venitul de
asigurare.
Elena CERNEA,
director coordonator
Casa Judeþeanã de Pensii
Sibiu

Conducerea Inspectoratului
Teritorial de Muncã a prezentat
recent ultimele noutãþi legislative în ceea ce priveºte combaterea muncii fãrã forme legale.
Astfel, am aflat cã s–au sporit
atribuþiile inspectorilor de
muncã ºi s–au înãsprit sancþiunile acordate agenþilor economici care eludeazã legea. Prin
aprobaea noului regulament de
funcþionare a Inspecþiei Muncii,
a fost abrogatã prevederea
potrivit cãreia contravenientul
poate achita pe loc sau în
termen de 48 de ore de la data
încheierii procesului–verbal ori,
dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din
minimul amenzii prevãzute de
lege. Noile mãsuri vor intra in
vigoare de la 1 februarie.

Inspectori cu
atribuþii mai largi
În vederea unei combateri
mai eficiente a muncii fãrã
forme legale, prin acest act
normativ au fost conferite
drepturi sporite inspectorului de
muncã, astfel: acces liber,
permanent ºi fãrã înºtiinþare
prealabilã, la orice orã din zi ºi
din noapte, în sediul oricãrui
angajator, persoanã fizicã sau
juridicã, ºi în orice alt loc unde
au motive temeinice sã efectueze controlul sau cercetarea;
identificarea, pe baza actelor
care dovedesc identitatea, a
persoanelor aflate în locurile de
muncã sau în alte locuri supuse
controlului; de a constata
existenþa unui contract indivi-

dual de muncã deghizat sub
forma unui alt tip de contract; sã
facã fotografii, sã înregistreze
audiovideo, sã ia declaraþii
scrise, singuri sau în prezenþa
martorilor, lucrãtorilor, angajatorilor ºi/sau a reprezentanþilor
legali ai acestora, precum ºi
altor persoane care pot da
informaþii cu privire la obiectul
controlului efectuat sau al evenimentului cercetat; sã beneficieze, la solicitare, de sprijinul organelor de poliþie ºi/sau
al jandarmeriei.
Totodatã, din Legea nr.331/
2009 a fost modificat art.279,
alin.1, lit.e) din Codul muncii
care stabileºte ºi sancþioneazã
munca fãrã forme legale, în
sensul cã s-a dublat minimul
sancþiunii amenzii contra-

venþionale pentru aceastã faptã.
Primirea la muncã a persoanelor
fãrã încheierea unui contract
individual de muncã, potrivit
art.16, alin.1, cu amendã de la
3.000 lei la 4.000 lei pentru
fiecare persoanã identificatã, fãrã
a depãºi valoarea cumulatã de
100.000 lei. Aceastã dispoziþie a
intrat în vigoare la data de
13.12.2009.

Contravenþii noi
Existã noutãþi legislative ºi
în ceea ce priveºte întocmirea
registrului electronic al angajaþilor. Potrivit acestui act normativ angajatorii au urmãtoarele
obligaþii: elementele referitoare
la datele de identificare a
salariaþilor (nume, prenume,
CNP), data angajãrii, funcþia/

ocupaþia potrivit COR ºi tipul
contractului individual de
muncã se înregistreazã în
registru cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãþii de cãtre salariatul în
cauzã; elementele referitoare la
data ºi temeiul încetãrii contractului individual de muncã se
înregistreazã în registru cel
târziu la data încetãrii contractului individual de muncã;
transmiterea registrului în format electronic la inspectoratul
teritorial de muncã în a cãrui
razã teritorialã îºi au sediul sau
domiciliul, dupã caz, cel târziu
în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãþii de cãtre primul salariat; ulterior, în cazurile
prevãzute de art.3, alin.21 ºi
alin.22, registrul se transmite la

ITM cel târziu în ziua anterioarã
începerii activitãþii de cãtre
salariat, respectiv la data
încetãrii contractului individual
de muncã al acestuia.
De asemenea, s-au introdus
noi fapte contravenþionale, ºi
anume: neînregistrarea contractelor individuale de muncã în
registru anterior începerii
activitãþii care se sancþioneazã
cu amendã de 1.500 lei pentru
fiecare contract individual de
muncã neînregistrat, fãrã ca
valoarea cumulatã a amenzii,
determinatã de numãrul efectiv
de astfel de contracte, sã
depãºeascã cuantumul de
20.000 lei; completarea
registrului cu date eronate, care
se sancþioneazã cu amendã de
la 3.500 lei la 5.000 lei.

CETÃÞENI!

Respectaþi principalele reguli ºi mãsuri
de prevenire a incendiilor pentru
locuinþele ºi gospodãriile dumneavostrã

Mama dragã, mamã scumpã,
Azi e ziua ta!
„LA MULÞI ANI!” eu îþi urez
Din toatã inima.

Atunci când sunt supãrat,
Tu mã înveseleºti,
Orice aº face, orice aº spune,
Mereu mã iubeºti.

ªi mai vreau sã-þi mulþumesc
Pentru cã inºiºti
De rele sã mã fereºti
ªi sã mã alinþi.

N-am cuvinte ºi nici fapte
Sã-þi pot arãta
Cât de mult eu te iubesc
Mamã, draga mea.
IULIANA RAÞIU -Racoviþa-

Se apropie sãrbãtoarea Mãrþiºorului ºi Ziua Femeii. Deoarece urmãtorul numãr
al publicaþiei va apãrea doar la jumãtatea lunii martie, ne alãturãm ºi noi autorului
acestor frumoase gânduri în versuri ºi transmitem, încã de acum, tuturor femeilor
(mame, surori, bunici, mãtuºi, vecine, ºefe sau subordonate) din Racoviþa sau
Sebeºu de Sus, urãrile noastre de bine, multã sãnãtate, fericire ºi împliniri. LA
Jurnalul de Racoviþa
MULÞI ANI! O primãvarã frumoasã tuturor!

Pentru a vã pune la adãpost casa ºi
bunurile de pericolul reprezentat de focul
dezlãnþuit, resectaþi câteva reguli
elementare de protecþie anti- incendiu:
1. Nu aprindeþi focuri pe timp de vânt
în spaþii deschise: curþi, miriºti, terenuri
virane etc;
2. Nu aprindeþi focul la o distanþã mai
micã de 10 metri de orice material
combustibil sau de construcþii (casã,
anexe gospodãreºti, ºurã, gard etc), ori
în apropierea pãdurii, la o distanþã mai
micã de 10 metri;
3. Dacã aprindeþi focuri în spaþii
deschise, supravegheaþi arderea lor
pânã la stingerea definitivã, stropiþi jarul
cu apã, sau acoperiþi cenuºa cu pãmânt;
4. Nu aruncaþi la întâmplare resturi de
þigãri sau chibrituri aprinse; nu fumaþi în
locuri cu pericol de incendiu sau
explozie;
5. Buteliile de aragaz nu se vor folosi
fãrã regulator de presiune, cu garnituri
deteriorate sau cu furtunul de racordare
cu porozitãþi, crãpãturi sau fãrã coliere
de fixare a capetelor acestora;
6. Verificaþi etanºietatea racordurilor
numai cu emulsie de apã cu sãpun.

Buteliile cu gaze petroliere lichefiate se
vor pãstra în locuri ferite de surse de
cãldurã sau acþiunea directã a razelor
solare;
7. În cazul folosirii gazelor lichefiate,
aprinderea focului se face respectând
principiul „gaz pe flacãrã”;
8. Instalaþiile electrice, aparatele electrice ºi electrocasnice, nu se vor exploata cu defecþiuni sau cu improvizaþii;

9. Nu lasaþi copiii nesupravegheaþi în
casã în timp ce aveþi în funcþiune
mijloace de încãlzire, aparatele de gãtit
sau cele electrocasnice;
10. Nu lãsaþi la îndemâna copiilor
chibrituri, brichete sau alte surse ce pot
genera incendii.
ªef Serviciul V
oluntar pentru Suituaþii
Voluntar
de Urgenþã al comunei Racoviþa
Lucian Gerea

rosu galben albastru negru

Legislaţie nouă pentru munca "la negru"

