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Pentru a putea efectua la
parametrii normali lucrãrile de
refacere a ºoselei ce strãbate
comuna (DJ 105 G), grav
afectatã de sãpãturile
efectuate pentru introducerea
reþelei de canalizare a apelor
menajere,
conducerea
Primãriei ºi Consiliului Local
al comunei Racoviþa a luat
decizia de a informa oamenii
ce locuiesc în aceastã zonã cã
este necesar sã-ºi execute
lucrãrile de branºament la
reþeaua magistralã pânã, cel
mai târziu, la 31 martie.
“Intenþionãm ca dupã aceastã
datã, dacã vremea nu ne va
crea neplãceri, sã pornim
lucrarea de refacere a
carosabilului, prin turnarea
pãturii asfatice. Astfel, nu vom
mai autoriza niciun fel de
lucrare de sãpãturã pentru
branºare la canalizare în
aceastã zonã dupã 31 martie,
iar cei ce nu se grãbesc sã
facã aceastã lucrare acum, vor
fi nevoiþi sã repare ºoseaua pe
propria cheltuialã.”, ne-a
informat primarul din Racoviþa,
Florina Peciu Florianu.

Cei ce doresc sã afle mai
multe detalii despre modalitatea
de obþinere a avizelor ºi
documentaþiilor necesare
executãrii lucrãrilor de branºare
la reþeaua de canalizare, se pot
informa la Primãria comunei
Racoviþa.
Aºa cum se întâmplã peste
tot unde se lucreazã pentru
introducerea reþelei de
canalizare a apelor menajere ºi
la Racoviþa aceastã lucrare a
creat unele mici neplãceri ºi
dezordine, în special pentru
posesorii de autovehicule.
Sãpãturile efectuate pentru
introducerea þevilor ºi a
tuburilor de canalizare au
afectat serios suprafaþa
carosabilului, craterele ºi
ºanþurile rãmase dupã lucrare
cauzând dificultãþi pentru
circulaþia în zonã. Cum este ºi
normal, pânã acum autoritãþile
publice locale, dar ºi cetãþenii
ce locuiesc în zonã, au fãcut
unele eforturi pentru ca situaþia
sã fie totuºi una acceptabilã (a
fost împrãºtiat pietriº, s-a
nivelat etc), dar aceste soluþii
nu pot fi decât unele provizorii.

Întâlnire cu
Obştea comunei

ANUNÞ

cu zilele de colectare a gunoiului menajer din
trimestrul II- 2010

Luna aprilie 2010

Luna mai 2010

- 9 aprilie
- 23 aprilie

- 7 mai
- 21 mai

Luna iunie 2010
Primãria comunei
Racoviþa

- 4 iunie
- 18 iunie

ANUNŢ IMPORTANT

Marþi, 9 martie 2010, sala
mica a Cãminului Cultural
Racoviþa a gãzduit Adunarea
Publicã cu Obºtea comunei.
La întâlnire au participat câteva zeci de cetãþeni ai comunei, conducerea administrativã
a localitãþii fiind reprezentatã
de primarul Florina Peciu

Florianu ºi viceprimarul
Simion Olariu. Principalele
probleme discutate au fost
urmãtoarele:
- asigurarea adãpostului
pentru taurul comunal- (s-a
decis ca Obºtea sã acorde sprijinul necesar pentru demolarea
vechiului grajd din curtea

primãriei ºi reconstruirea
acestuia în Grãdina Mare);
- aplicarea mãsurilor
necesare pentru asigurarea
curãþeniei în pãºunatul public
al comunei Racoviþa;
- alegerea pãstorului
(ciurdarului) pentru cireada de
vite- (cei interesaþi pot depune

la sediul Primãriei Racoviþa
cereri pentru ciurdar, acestea
urmând a fi supuse atenþiei
Obºtii, cu prilejul unei întâlniri
ulterioare);
- probleme diverse referitoare la gospodãrirea ºi
bunul mers al lucrurilor în
comunã.

În urma desfãºurãrii licitaþiei privind închirierea pãºunatului
comunal Racoviþa, desfãºuratã în data de 11 martie 2010, au
fost înregistrate urmãtoarele rezultate:
- pãºunatul “Valea Lungã” (29,43 ha)- închiriat cãtre Ilie Stoica
(Sebeºu de Sus);
- pãºunatul “Tãtãruþ” (9,60 ha)- închiriat cãtre Ilie Stoica
(Sebeºu de Sus);
- pãºunatul “Jidu” (327,15 ha)- închiriat cãtre Ioan Baciu
(Marpod 140);
- pãºunatul “Suru” (149,71 ha)- închiriat cãtre Ioan Baciu
(Marpod 140).
Valea Mârºii
- pãºunatul “Sub Braniºte” (5,34 ha)- închiriat cãtre David
Ivan David (Racoviþa 89);
- pãºunatul “Racovicioara” (43,90 ha)- închiriat cãtre Nicolae
Stan (Racoviþa);
- pãºunatul “Valea Lupului” (110,00 ha)- închiriat cãtre Nicolae
Stan (Racoviþa).

Au rãmas neadjudecate urmãtoarele parcele:
- pãºunatul “Cioru” (67,78 ha);
- pãºunatul “Tãtaru” (158,36 ha).

Primar
ing. FLORINA PECIU FLORIANU

rosu galben albastru negru

Cei ce locuiesc “la şosea”, mai au la
dispoziţie o lună pentru a se branşa la
reţeaua magistrală de canalizare
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Informare privind ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al Comunei Racoviþa din
data de 11 februarie 2010
2010.
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 7/2010
privind aprobarea bugetului
local de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2010;
2. Hotãrârea nr. 8/2010
privind revocarea HCL nr. 43/
2009 privind trecerea, din
domeniul public al statului în
domeniului public al comunei
Racoviþa, terenului din CF
3415 nr. top. 5374/7;
3. Hotãrârea nr. 9/2010
privind atestarea la domeniul
public al comunei Racoviþa a
unui imobil de uz ºi de
interes local;

4. Hotãrârea nr. 10/2010
privind aprobarea organigramei ºi a statului de personal
al Primãriei comunei
Racoviþa;
5. Hotãrârea nr. 11/2010
privind aprobarea unor
mãsuri pentru recuperarea
creanþelor ºi eliminarea
pierderilor de apã potabilã
livratã populaþiei;
6. Hotãrârea nr. 12/2010
privind colectarea selectivã a
unor deºeuri reciclabile din
hârtie.
În cadrul ºedinþei a fost
prezentatã ºi o Informare
privind rezultatul inventarierii
patrimoniului pe anul 2009.

Stimaþi locuitori ai
comunei!

COMUNICAT
În conformitate cu Normele
generale de apãrare împotriva
incendiilor, aprobate prin
Ordinul ministrului administraþiei ºi internelor nr. 163/2007,
vã aducem la cunoºtinþã cã
arderea miriºtilor, a vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale
se executã numai dupã
obþinerea permisului de lucru
cu focul.
Emiterea acestui permis se
face de cãtre personalul
responsabil din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa.
Arderea miriºtilor ºi a
vegetaþiei uscate se face cu

respectarea urmãtoarelor
prevederi:
a) desfãºurarea arderii se
efectueazã doar pe timp de zi;
b) condiþii meteorologice fãrã
vânt;
c) supravegherea permanentã a arderii;
d) asigurarea mijloacelor ºi
materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii;
e) stingerea totalã a focului
înainte de pãrãsirea locului
arderii;
f) executarea arderii în zone construcþii ºi sã nu afecteze
care sã nu permitã propagarea reþelele electrice, de comufocului la fondul forestier sau nicaþii, ori alte bunuri materiale.

Doresc sã vã informez despre principalele
prioritãþi pe care le avem pentru acest an, în
ceea ce priveºte buna gospodãrire ºi
administrare a comunei. Îmi exprim speranþa
cã, pentru toate aceste lucrãri, dar ºi pentru
altele, ce pot face din comuna noastrã

PRIMAR
ing. Florina Peciu
Florianu

Toaletã modernã la Dinspensarul Uman
Graþie demersurilor fãcute
de Asociaþia „RacoviþaCarquefou” ºi conducerea
administrativã a comunei, dar
mai ales datoritã sprijinului
financiar consistent oferit de
Comitetul de Înfrãþire din
Carquefou, Dinspensarul
Medical Uman din Racoviþa
are, de câteva zile, un grup

sanitar modern, nou- nouþ. În
ultimele sãptãmâni, la toaleta
dinspensarului s-au efectuat
ample lucrãri de modernizare
ºi recompartimentare, acest
spaþiu devenind unul cu
adevãrat modern, dotat ºi utilat
cu toate cele necesare. Aici au
fost nontate noi obiecte
tehnico- sanitare, s-au montat

uºi, ferestre, corpuri de
iluminat, s-a aplicat gresie ºi
faianþã, au fost efectuate
lucrãri de zugrãvire ºi vopsire
etc. Primarul comunei
Racoviþa ne-a informat cã
pentru efectuarea acestor
lucrãri au fost primite trei
oferte, firma aleasã, care a
prezentat cea mai convenabilã

- montarea unor indicatoare
de orientare cãtre comuna
Racoviþa (pe drumul dinspre
- reabilitarea instalaþiei de Tãlmaciu ºi Avrig).
iluminat public stradal din
Ce n e p r o p u n e m
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
(înlocuirea becurilor arse),
pe termen mediu
imediat
ce
condiþiile
- repararea podului de acces
meteorologice o va permite;
- efectuarea lucrãrilor de în camp, cãtre terenurile
reparaþii (balastare parþialã) la agricole (în Rogoaze);
- reabilitarea (balastare
drumul de acces dintre
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus- parþialã) accesului pietonal
spre staþia CFR;
pânã la sfârºitul lunii martie;
-dezmembrarea grajdului
- repararea gardului la parcul
din central din Racoviþa (in vechi din curtea primãriei ºi
speranþa cã persoanele adulte reclãdirea acestuia în noul loc
nu-l vor mai vandaliza)- pânã la (Grãdina Mare), prin grija
membrilor obºtei.
Paºti;
Primarul comunei
- repararea pãrþilor pietonale
Racoviþa
ale podului din centrul comunei
Florina Peciu Florianu
Racoviþa.

Ce n e p r o p u n e m
pe termen scurt

propunere,
fiind
„Aºii
construcþiilor”. Valoarea totalã
a lucrãrilor efectuate a fost de
2273,35 euro. Banii au fost
donaþi de Comitetul de Înfrãþire
din Carquefou (Franþa),
localitate
înfrãþitã
cu
Racoviþa..



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

ªedinþa a fost convocatã
prin Dispoziþia primarului nr.
67/2010. La ºedinþã au
participat 8 consilieri locali.
A lipsit domnul Ioan Fogoroº ºi doamna Marieta
Zaharie (a ajuns la ºedinþã
mai târziu). Domnul Nicolae
Ritivoi a anunþat cã întârzie
ºi a ajuns la ºedinþã în
timpul lucrãrilor. Preºedintele de ºedinþã a fost ales
doamna consilier Camelia
Limbãºan.
A fost votat procesul verbal încheiat dupã ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
al comunei Racoviþa, desfãºuratã în luna ianuarie
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Sibiu – judeţul cu patru primăriţe

primarul comunei Racoviþa,
fiind de profesie inginer
constructor. Ea are 50 de ani,
este în zodia leului, se aflã la
primul mandat ºi are grijã de
douã localitãþi: Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus. Ea nu este
prima femeie primar din
comunã, pentru cã înainte de
Revoluþie localitatea a fost
condusã de Ana Mãerean, care
acum este consilier. Candidatura la Primãria comunei
Racoviþa a fost privitã ca un
test ºi dupã cum spune "nici nu
mã aºteptam sã câºtig". "Am
fost tot timpul în competiþie cu
bãrbaþii, în sens constructiv" ,
spune primãriþa de la Racoviþa,
adãugând: "Trãim într-o lume a
Primãriþã de Racoviþa
bãrbaþilor ºi trebuie sã ne
Florina Peciu-Florianu este descurcãm". A ajuns în punctul

În ceea ce le priveºte pe
femei, vântul schimbãrii bate ºi
mai aproape de noi, pentru cã
judeþul nostru se poate lãuda
cu patru primãriþe. Printre
acestea se aflã ºi primarul
comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu, omul ce þine
frâiele administraþiei locale ºi
încearcã sã rezolve problemele unei comunitãþi întregi de
aproape doi ani.
Am încercat ºi noi, în urmã
cu doar câteva zile, sã aflãm
cum este sã fii femeie primar
într-o lume condusã de bãrbaþi,
în special, într-o societate în
care primeazã mai ales valorile
tradiþionale.

în care se aflã acum din dorinþa
de autodepãºire, pentru cã
"întotdeauna trebuie sã fiu în
competiþie cu mine. (...) Dacã
n-am un obiectiv de atins nu
sunt niciodatã mulþumitã ºi
odatã þelul atins, mã lupt ºi mã
zbat pentru un obiectiv nou". Cu
toate acestea, spune zâmbind
cã nu este o nemulþumitã, fiind
o fire veselã care priveºte viaþa
cu optimism. Viaþa de femeie
primar nu este foarte uºoarã,
pentru cã o femeie aflatã întrun astfel de post trebuie sã-i
convingã pe cei cu care
lucreazã cã "ceea ce vrem sã
facem e bine", iar totul este
fãcut cu mai mult efort.
Primãria nu este singura
"gospodãrie" de care se ocupã,
pentru cã doamna Florina

Peciu-Florianu, pe lângã faptul
cã este primar, este ºi soþie ºi
mamã. "Nu sunt numai primar.
Sunt ºi mamã ºi soþie. (...) Sunt
cãsãtoritã de 28 de ani ºi am
douã fete de 24 ºi 23 de ani".
În ciuda faptului cã viaþa de
primar nu este una care
presupune program fix, din
cauza tuturor situaþiilor
neprevãzute care apar ºi care
trebuie sã fie rezolvate, ea
gãseºte sprijin în sânul familiei.
"Soþul meu m-a înþeles. Dacã
a fost o problemã de bãrbat ma ajutat." Dincolo de Primãrie,
Florina Peciu-Florianu îºi
dedicã timpul liber familiei pe
care o considerã cea mai
importantã, dar ºi pasiunilor
sale. "Îmi place foarte mult
schiul ºi puþini ºtiu cã îmi plac

filmele SF ºi desenele animate.
Mã uit cu drag la Harry Potter
ºi la Stãpânul inelelor."
Florina Peciu-Florianu le
transmite ºi un mesaj femeilor,
cu ocazia zilei de 8 Martie: "Eu

sunt o feministã ºi femeile sã
nu uite cã sunt cele mai
frumoase ºi cele mai deºtepte,
cã au datoria sã-ºi ducã
menirea cu tact. Asta conteazã
într-o familie".

Concurenþã mare pentru un post Sã învãþãm sã
la primãrie
ne ajutãm

Deºi existã încã multe
persoane care mai spun cã a
lucra într-o primãrie nu este
cea mai bunã alegere, în
primul rând din cauza
salariului relativ mic ºi a

volumului mare de muncã pe
care funcþionarii trebuie sã o
depunã, dar ºi din alte motive,
perioada de crizã ºi dificultatea
gãsirii unui loc de muncã se
pare cã modificã puþin aceastã

viziune. Un bun exemplu în
acest sens este situaþia
întâlnitã zilele acestea la
Primãria comunei Racoviþa,
unde, nu mai puþin de 14
candidaþi ºi-au depus cerere

ºi dosar pentru a participa la
concursul organizat în vederea
ocupãrii postului de inspector,
grad profesional debutant,
pentru Serviciul de Impozite ºi
Taxe din cadrul instituþiei. Din
cele 14 dosare depuse, la
concurs au putut participa
efectiv doar 13 persoane, un
candidat fiind eliminat
deoarece nu îndeplinea
condiþiile solicitate de
organizatorii concursului
(studii superioare economice
sau
administrative
ºi
cunoºtinþe operare calculator).
Motivul principal pentru care un
asemenea loc de muncã a
devenit atât de tentant þine,
probabil, de o oarecare
stabilitate ºi siguranþã de care
se poate bucura viitorul angajat
al primãriei din momentul în
care reuºeºte sã pãtrundã în
acest sistem.
Concursul pentru postul de
inspector la Primãria Racoviþa
s-a desfãºurat luni, 15 martie
(proba scrisã) ºi joi, 18 martie
(susþinerea interviului). Vom
reveni cu detalii despre
câºtigãtorul concursului dupã
ce rezultatele vor deveni
definitive.

Când eram în campanie
electoralã pentru alegerile
locale, am prezentat cetãþenilor
un program de modernizare al
comunei. Din pãcate, din cauza
crizei economice ce ne afecteazã crunt pe toþi, fondurile de
care dispunem la primãrie sunt
limitate ºi având în vedere
investiþia deosebit de importantã ce se aflã în curs de
derulare în comunã (canalizarea), consider cã finalizarea
acesteia reprezintã priorotatea
numãrul unu. Acest lucru nu
înseamnã cã proiectele mici, de
înfrumuseþare a spaþiului nostru
rural, nu se pot executa. Din
puþinul disponibil financiar am
reuºit sã reabilitãm parþial
bucãtãria Cãminului Cultural
din Racoviþa ºi sã executãm
zugrãveli în acelaºi loc. În
aceste zile vom repara soba de
la Cãminul Cultural din Sebeºu
de Sus, urmând sã efectuãm ºi
lucrãri de zugrãvire, astfel încât
Sfintele Sãrbãtori de Paºti sã

ne gãseascã cu “casa” curatã.
Suntem predispuºi cu toþiii sã
cerem aproape orice de la
Primãrie, considerând cã avem
acest drept deoarece “plãtim
impozite ºi taxe locale”. Dar
am uitat cã strãbunii noºtrii se
adunau cu toþii pentru a realiza
câte ceva pentru comunitate.
Tocmai de aceea, vreau sã vã
lansez o provocare: haideþi sã
realizãm ceva frumos înainte de
Sfintele Paºti. Aºadar, vã propun ca, atât în Racoviþa, cât ºi
în Sebeºu de Sus, sã încercãm
împreunã realizarea câte unui
petec de parc verde înfrumuseþat cu flori. Pentru realizarea
acestor locuri, vã recomand
parcul din centru comunei Racoviþa, iar la Sebeºu de Sus,
zona monumentului. Sunt
convinsã cã fiecare are o plantã
pe care o poate dona pentru
comunitate ºi mulþi au puþin timp
liber pentru a sãpa un rond de
flori. Vã aºtept sã dãm un
exemplu celorlalte comune!

Sprijin pentru ansamblul folcloric Curãþirea rigolelor ºi
ºanþurilor
al comunei

Persoanele ce doresc sã sprijine
financiar funcþionarea ansamblului de
dansuri populare ºi obiceiuri al
comunei Racoviþa, sunt rugate sã se
prezinte la sediul primãriei pentru
discutarea acestei probleme. Ne dorim
reluarea activitãþii artistice a acestei
grupãri, pentru a nu pierde ºi a nu uita

tradiþiile ºi obiceiurile populare ale
moºilor ºi strãmoºilor noºtri, dar acest
lucru nu poate fi realizat ºi fãrã un mic
sprijin financiar acordat celor ce-ºi dau
interesul pentru pregãtirea ºi
organizarea ansablului. Din pãcate,
resursele ºi posibilitãþile financiare de
care Primãria Racoviþa dispune, nu ne

permit sã suportãm o asemenea
cheltuialã, oricât de mult ne-am dori
acest lucru. Sperãm totuºi cã,
împreunã cu oamenii cu inimã mare ºi
posibilitãþi financiare, vom reuºi sã
ajutãm ansamblul folcloric al comunei.

Primãria Racoviþa

Pentru a evita producerea unor
evenimente nedorite, ce pot duce la
înregistrarea de pagube materiale mari,
dar, în cazuri extrem de grave ºi la
pierderea de vieþi omeneºti, Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al
comunei Racoviþa sfãtuieºte toþi
cetãþenii ca în aceastã perioadã sã se

asigure cã rigolele ºi ºanþurile pentru
scurgerea apelor pluviale din preajma
gospodãriilor, sau a terenurilor agricole,
sunt curãþate, astfel încât apele pluviale
provenite din topirea zãpezii ºi a gheþii,
sau din precipitaþiile specifice acestui
anotimp, sã poate curge fãrã probleme.
Aplicarea ºi respectarea aceastei
mãsuri de prevenire ne poate feri pe toþi
de situaþii extrem de neplãcute, mai ales
în preajma sãrbãtorilor pascale.
SVSU Racoviþa

rosu galben albastru negru

Într–o lume a bãrbaþilor
bãrbaþilor,, o f emeie în tr– u n p o st d e co n d u ce re a fo st p rivitã n u de
de
puþine ori cu scepticism, curiozitate sau cu indiferenþã. Pentru cã imaginea unei
societãþi conservatoare nu era compatibilã cu ideea de femeie aflatã într–un alt
loc decât în sânul familiei, fãcând curãþenie ºi mâncare, având grijã de casã, de
soþ ºi de copii. Lupta de emancipare dusã de femei, mai ales în ultimul secol ºi
schimbarea de opticã a societãþii au permis, însã, în ultimul timp transferarea
responsabilitãþilor ºi chiar ºi a puterii de la bãrbat, considerat capul familiei, spre
f e m e i e , c a r e a d o v e d i t c ã p o a t e f i u n b u n g o s p o d a rr.. C h i a r d a c ã a c e s t e c a z u r i n u
sunt foarte dese, existã totuºi femei care i–au convins pe cei din jurul lor cã pot
întreprinde ceva: pentru firmã, comunitate ºi societate, o parte dintre posturile
cheie în politica mondialã fiind ocupate de reprezentantele sexului frumos.
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Înviere… pe cont propriu?!
De câte lucruri nefaste neau salvat prezicãtorii sau
savanþii atotºtiutori, oameni
ca ºi noi în fapt, dar, cu alte
pretenþii la cunoaºtere, net
superioare celor la care am
putea spera noi? Oricum, de
prea puþine, deoarece mai
multe rele au inventat decât
au eliminat din lume.

Cum, care lume?!
Lumea aceasta pe care
omul din toate timpurile a
încercat sã punã stãpânire ºi,
se pare cã a ºi reuºit, în vremurile acestea de pe urmã. De
fapt, omul a încercat sã îºi
asume ºi sã îºi aroge tot, sã
punã stãpânire pe tot ºi pe toate
ºi, aceasta nu în mod
nejustificat, pentru cã, încercând sã stãpâneascã împlinea
porunca ce îi fusese datã de
Dumnezeu în rai: creºteþi ºi vã
înmulþiþi, ºi umpleþi pãmântul,
ºi-l stãpâniþi! (Fac. I, 28).
ªi astfel, împlinitor al poruncii, omul ar fi putut ºi ar fi
trebuit sã facã din stãpânire
însãºi viaþa sa. Stãpân peste
toate, dar, mai ales stãpân pe
sine, pe timpul sãu, pe viaþa
sa, o stãpânire fãrã patimã,

fãrã prejudecãþi, dezbrãcatã de
orice tendinþã spre agresivitate.
Dar, istoria devenirii omului a
trebuit sã înregistreze o clipã
nefastã. O clipã de uitare a poruncii primite, o clipã de slãbiciune, un moment în care, fãrã
sã se mai stãpâneascã pe sine,
omul a pierdut controlul ºi, odatã
cu acesta, vai!, propria viaþã.
Din acel moment, totul a fost
altfel. Omul a devenit din stãpân
al lumii, un biet supus al ei ºi, în
primul rând al simþurilor, care lau fãcut sã simtã durerea. ªi,
viaþa omului n-a mai putut fi de
atunci bucurie, cãci, în condiþiile
noi, pentru omul nostru chiar ºi
bucuria de moment însemna tot
durere, pentru timpul ce s-a scurs
fãrã a putea fi recuperat ºi, pentru
necunoaºterea ofertei celui ce
urma sã vinã. Momentul, clipa, au
concentrat din acel moment toatã
viaþa omului, care, tot mai slãbit,
a început sã înþeleagã cã, ceea
ce numea el viaþã nu era în fond
decât o moarte lentã.
Durerea acestei constatãri i-a
umplut atât de mult fiinþa încât el,
omul, s-a simþit dator sã o
împãrtãºeascã cu toþi semenii
sãi, cum altfel decât fãcându-i ºi
pe ei sã sufere. ªi iatã-ne astfel,
într-un dureros cerc vicios, al
unei vieþi alcãtuitã dintr-un
nesfârºit ºir de clipe ce nu mai

Mântuire
De Paºte, doar bucurie:
Domnul Iisus a Înviat!
Ca de pãcate sã ne spele,
El, sângele ºi-a vãrsat.
A suferit ºi a rãbdat,
Dar pe toþi El ne-a iertat!
ªi în sfânta zi de Paºte
Bucurie ne-a fãcut.
ªi cu bunãtatea-i sfântã,
El, moartea a omorât!
A adus speranþã lumii,
Viaþã veºnicã la toþi
Cei care-L pãstreazã-n inimi,
Oameni de rând, sau preoþi.
Important e sã-L iubim
ªi mereu sã-L preacinstim!
IULIANA RAÞIU
-Racoviþa-

sunt nici timp, nici viaþã, nici
stãpânire, ci, pur ºi simplu,
moarte. Ori, dintre tot ceea ce ar
fi dorit sã îºi asume omul din
aceastã lume, sã ia pe cont
propriu, aºa cum se spune, în
virtutea dreptului sãu de
stãpânire, moartea ar fi fost
singurul ºi ultimul lucru pe care
ºi l-ar fi dorit.
Din acest motiv, a trebuit sã
curgã multe clipe, ºi zile, ºi ani
de frãmântãri ale înþelepþilor în
cãutarea fãrã rezultat a unei
modalitãþi de a ocoli cumva
moartea. Însã, atunci când
vremea a fost împlinitã (Gal. 4,
4), a venit pe lume un Om, Care
ºi-a asumat El singur moartea
pentru toþi semenii Sãi din toate
timpurile. A gãzduit-o în fiinþa Sa
umanã luatã din Fecioara Maria
ºi unitã prin Întrupare cu fiinþa
dumnezeiascã a Fiului lui
Dumnezeu ºi, a biruit-o prin
Înviere.
A luat El pe cont propriu
pãcatul ºi moartea, pentru ca noi
sã luãm pe cont propriu Învierea!
ªi noi? Ce facem? Noi facem
parte cu succes dintre aceia
care, „trãind clipa”, mimeazã
Învierea. Cu alte cuvinte, facem
un soi de play-back. Noi nu
suntem înviaþi dar, mimãm c-am
fi, pentru a ieºi în evidenþã. Care
ar fi soluþia? Cred cã, ar fi bine

sã ratãm „clipa”
ºi, sã trãim în
schimb Învierea.
Paºti au fost ºi
în anii trecuþi ºi
vor mai fi ºi de
acum înainte, dar,
dacã noi nu vom
trãi pur ºi simplu
acest eveniment
cu toatã fiinþa
noastrã (nu doar
cu stomacul, sic!)
daþi-mi voie sã vã
spun cã, vor fi
degeaba. Cãci,
“clipa” în sine, ce
înseamnã? Bucuria aceea de
moment, ghiftuialã, bãuturã, ouã
roºii ºi, poate,
printre toate, ºi un
„Hristos a înviat!”,
anemic, aºa, sã
fie-acolo. Nu asta
înseamnã trãire a
Învierii!
Admit cã nu putem sã fim toþi
ca sfinþii bizantini, cu feþe
prelungi din pricina postirii ºi cu
ochii cãzuþi în orbite în urma
privegherilor de toatã noaptea,
dar, totuºi, sã nu omitem cã, din
trupurile lor strãvezii de
nemâncare ºi de rugãciune, ceea
ce rãzbate în exterior este tocmai

ceea ce a biruit „clipa”, Învierea.
Trãirea a însemnat pentru om,
la un moment dat al evoluþiei
sale, luare în stãpânire. Asumare,
luare pe cont propriu a lucrurilor
din lume. Astfel, el a vrut sã
stãpâneascã „clipa”, s-o trãiascã,
sã-i epuizeze conþinutul, gândind
cã dincolo de clipã-i nemurirea,
dar, n-a aflat decât moartea.

Asumându-ºi, luînd pe cont
propriu moartea, Hristos i-a
adus omului Învierea, pentru ca
omul, rã renunþe la dorinþa sa
de a stãpâni „clipa” ºi sã
trãiascã, sã ia pe cont propriu...
Învierea.
Hristos a înviat!
Pr
asile GAFT
ON
Pr.. V
Vasile
GAFTON
Protopopul Avrigului

Sărbătoriţii lunii martie
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 o c u p a t d e c o l e c t a r e a d a t e l o rr..

Se apropie sãrbãtoarea
Învierii Domnului, una dintre
cele mai importante zi din an
pentru creºtini. Deoarece
urmãtorul numãr al publicaþiei
va apãrea doar la jumãtatea
lunii aprilie, ne alãturãm ºi noi
autorului acestor frumoase
gânduri în versuri ºi transmitem, încã de acum, tuturor
locuitorilor din Racoviþa sau
Sebeºu de Sus, urãrile noastre
de bine, multã sãnãtate, fericire
ºi împliniri alãturi de cei dragi.
Fie ca bucuria Învierii
Domnului sã vã gãseascã pe
toþi în pace ºi înþelegere!
HRISTOS A ÎNVIAT!

RACOVIÞA
Leontina Sãlãgean (nr. 54),
Florina Farcaº (nr. 84),
Florentina Neamþu (nr. 111),
Elisabeta Comºa (nr. 184), Ana
Cãlin (nr. 215), Maria Sârbu (nr.
306), Silvia Vasiu (nr. 366),
Ioan Doican (nr. 376), Sanda
Doican (nr. 377), Maria Panga
(nr. 395), Gheorghe Panga (nr.
395), Nicolae Murãrescu (nr.
412), Iosif Lazea (nr. 441),
Viorica Brezaiu (nr. 442),
Simion Stoica (nr. 466), Nicolae
Trifu (nr. 476), Maria Balea (nr.
478), Iosif Mãerean (nr. 490),
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Elena Sârbu (nr. 507), Ioan
Dera (nr. 566).

SEBEªU DE SUS
Victoria Savu (nr. 53), Ianoº
Bora (nr. 77), Maria Radu (nr.
82), Nicolae Radu (nr. 82), Iosif
Nicula (nr. 97), Maria Cîrþeu
(nr. 133), Iustina Lupu (nr. 144).

Voinþa poporului nu Pentru consumatorii
e negociabilã
racordaþi la reþeaua
de alimentare cu
Urare în prag de
apã potabilã
sărbătoare
Sunt pesimistã. Nu ºtiu dacã
ne vom vindeca. Nu ºtiu dacã
avem un viitor. Mã veþi întreba
de ce eu, care de obicei sunt
optimistã, dintr-o datã "am
schimbat macazul", dintr-o data
nu mai vreau sã lupt. Pãi, sã vã
explic: adorm mereu cu televizorul bombardându-mã cu
dorinþele parlamentarilor ºi mã
trezesc tot aºa, cu aceleasi
dorinþe. ªi dorinþele lor nu
coincid cu dorinþele noastre.
Pentru cã noi, de douã ori, în cel
mai democratic mod ne-am
exprimat: prima datã, alegândui ºi a doua oarã mergând la
referendum. ªi în mod paradoxal,
cei pe care i-am ales prima datã
sã ne reprezinte ºi sã ne
urmãreascã interesul, nu ne mai
reprezintã dupã referendum. Îmi
veþi spune cã pot sã închid
televizorul. Da, dar ei sunt

acolo, problema persistã ºi nu
vreau sã fiu acuzatã de urmaºi
pentru cã am fost laºã. De abia
am reusit sã ne convingem
copiii cã laºitatea noastrã de pe
vremea comunismului era, de
fapt, autosupravieþuire; a doua
oarã nu ar mai înghiþi “gãluºca”.
ªi mã întreb retoric: unde am
greºit? Când am votat la
referendum?! Nu, aceasta a fost
vointa majoritãþii! Probabil, când
i-am votat pe EI. Pentru cã au
menirea sã fie purtãtorii noºtri de
idealuri ºi EI vin în faþa noastrã,
a "prostimii" ºi ne “îmbrobodesc” cu ceea ce nu vor sa
facã, pentru cã nu e bine pentru
EI. Nu ºtiu cum voi ieºi din
aceastã dilemã, sunt tristã cã nu
iau atitudine, mi-e ruºine de
incapacitatea mea. Am crezut cã
voinþa poporului nu e
negociabilã...

Toþi consumatorii au obligaþia
ca, pânã la data de 1 a fiecãrei
luni, sã efectueze citirea exactã
a contorului de apã potabilã,
urmând ca plata consumului sã
se efectueze pânã la data de
25 ale lunii.
Conform prevederilor Codului
de procedurã fiscalã, dupã
expirarea termenului de 30 zile
de la data citirii (data de 1 a
fiecãrei luni), se vor aplica
majorãri în cuantum de 0,1% pe
zi întârziere, dupã ultimul

indexul înregistrat în evidenþele
primãriei.
Pentru verificarea corectitudinii citirii, se vor face controale
inopinate.
Dacã nu vor fi respectate cele
de mai sus, ne vedem obligaþi
ca, în termen de 7 zile, sã
debransãm de la reþeaua de
alimentare cu apã din localitate
toþi consumatorii rãu platnici.
Primar
Florina Peciu Florianu

Urãm sãrbãtoriþilor din
lunã
multã
aceastã
sãnãtate, fericire ºi bucurii
alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Paºtele este cea mai importantã
sãrbãtoare creºtinã. De mulþi este
considerat un act divin, ce dã o nouã
existenþã naturii umane. Cu acesta idee
în gând, doresc tuturor concetãþenilor
sã aibã puterea de a reuºi sã devinã
mai curaþi în suflete, mai buni ºi mai
înþelegãtori! Sãrbãtori fericite!
Primarul comunei Racoviþa
ing. Florina Peciu Florianu
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Trãieºte-þi clipa datã!
(Omar Khayam)

