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Lucr rile la reţeaua
Lucrările
re eaua de canalizare
șii staţia
sta ia de epurare sunt înn grafic

Mă bucur nespus
că împreună reușim
să avem o publicaţie
periodică a comunei

D

noastre. Această
publicaţie se vrea o
oglindă a activităţilor
și aspiraţiilor noastre
de viitor. Dorim ca în
această publicaţie,
pe care cu mândrie o
vom numi “Jurnalul
de Racoviţa”, să vă
regăsiţi, prin
intermediul ei să
aflaţi evenimentele
importante ce vor
avea loc în comuna
noastră sau în
împrejurimi, să puteţi,
oricare dintre voi, să
vă exprimaţi părerile.
Mesajul primarului
este de a vă implica
activ la realizarea
publicaţiei, care este
a noastră și cum
comunei. Valoarea totală a
lucrării de execuţie a
reţelei de canalizare în
l o c alităţile Racoviţa și
Sebeșu de Sus și a viitoarei
Staţii de Epurare a apelor
uzate se ridică la suma de
7,880 milioane lei. Proiectul
a fost finanţat în cea mai mare
măsură
de
Guvernul
României, prin Programul de
dezvoltate a infrastructurii din
spaţiul rural, instituit de Ordon a n ţ a d e G u v e r n n r. 7 /
2006.

Planuri pentru dezvoltarea comunei
În urmă cu puţin timp,
Consiliul Local al comunei
Racoviţa a hotărât achiziţionarea serviciilor de
consultanţă pentru întocmirea documentaţiei de
finanţare a Proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii de
apă și drumuri și valorificarea
patrimoniului cultural din
comuna Racoviţa, judeţul
Sibiu”. Proiectul ar urma să

Ziua Internaþionalã a Persoanelor
Vârstnice- sãrbãtoritã, în
premierã, la Racoviþa
Miercuri, 1 octombrie, sala comunei, Florina Peciu Flomare de festivităţi a Cămi- rianu, a adresat câteva
nului Cultural din Racoviţa a cuvinte, calde și deosebit de
găzduit o manifestare dedi- sensibile, tuturor sărbătoriţilor
cată persoanelor vârstnice acestei zile. Apoi, edilul șef al
din comună. Acţiunea a fost comunei Racoviţa, alături de
pregătită cu prilejul Zilei viceprimarul Simion Olariu,
Internaţionale a Persoanelor au coordonat și regizat cel
Vârstnice, organizarea aces- mai important eveniment al
teia fiind o premieră absolută serii: festivitatea de premiere
pentru comună. Debutul a cuplurilor din comună ce
sărbătorii celor de vârsta a au împlinit cel puţin 50 de ani
treia a fost marcat de micro- de căsnicie. Au primit felirecitalul folcloric susţinut de citările și urările de bine din
solistul localnic Laurean partea conducerii Primăriei
Maxim. După acest moment Racoviţa, alături de frumoase
artistic, numai bun pentru a buchete de flori, Diplome de
mai elimina din emoţiile Excelenţă și un cadou simparticipanţilor,
primarul bolic, 44 de cupluri din

Racoviţa și Sebeșul de Sus,
oameni a căror poveste de
viaţă reprezintă, cu siguranţă,
o pildă demnă de urmat
pentru cei mai tineri. Primii
care au fost felicitaţi de primarul și viceprimarul comunei au fost „campionii” Paraschiva și Dionisie Cândea,
care au aniversat 60 de ani
de căsătorie, și familiile Ana
și Miron Călin, împreună cu
Rafira și Aurel Fogoroș, ce au
împlinit 56 de ani de căsnicie.
Apoi, rând pe rând, au fost
chemaţi în faţa publicului,
pentru a-și primi cadourile și
diploma, toţi cei sărbătoriţi.
continuare ^n pag 4.

fie implementat prin Planul
Naţional de Dezvolate Rurală
(PNDR), Măsura 322.
Conform documentaţiei
aprobate, societatea ce va
câștiga selecţia de oferte
(licitaţia) pentru întocmirea
acestui proiect, va trebui să
elaboraze
Studiu
de
fezabilitate pentru alimentare
cu apă potabilă în comuna
Racoviţa,
Studiu
de

Fezabilitate privind reabilitarea Drumului Comunal
58, documentaţia pentru
realizarea unui studiu privind
valorificarea patrimoniului
cultural al comunei și
cererea de finanţare a
Proiectului în cadrul Sesiunii
de evaluare a Măsurii 322 a
PNDR din luna octombrie
2008. Vom reveni cu
amănunte.

este normal, trebuie
să fie pentru noi,
realizată de noi.
Dumnezeu să-I dea
viaţă lungă și
prosperitate
comunităţii noastre.
#Cu mulţumiri ,
Primar
Florina PeciuFlorianu

rosu galben albastru negru

upă
cum
se
cunoaște,
în
primăvara acestui
an au început lucrările la
execuţia reţelei de canalizare pentru Racoviţa și
Sebeșu de Sus, precum și
la viitoarea Staţie de
Epurare a apelor uzate.
Din informaţiile furnizate
de primarul comunei,
Florina Peciu Florianu,
am reţinut că până în
acest moment, lucrările la
reţeaua de canalizare au
fost efectuate în proporţie
de aproximativ 75%,
graficul de execuţie fiind
respectat. Astfel, am aflat
că este deja finalizată
porţiunea de reţea ce face
legătura între Racoviţa și
Șebeșu de Jos, precum și
o mare parte din reţeaua
stradală, din interiorul
localităţilor. „În localităţi
se lucrează serios, iar
vremea destul de bună
din acestă toamnă a fost
prielnică pentru asemenea
lucrări.
De
asemenea, lucrările sunt
destul de avansate și la
viitoarea
staţie
de
epurare, pentru acest
obiectiv fiind deja turnată
fundaţia și achiziţionate
utilajele (dotările) necesare. Am făcut demersurile necesare la autorităţile
judeţene
și
naţionale pentru a obţine
alocări financiare suplimentare în vederea
achitării obligaţiilor financiare proprii către societatea executantă și avem
speranţe că vom fi sprijiniţi.
Te r m e n u l
de
finalizare a lucrărilor, este
primăvara anului 2009.”,
ne-a
spus
primarul

Dragi
concetãþeni,
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Florina Peciu FLORIANU

Aurel BOBANGA

Valeriu C}NDEA

Ioan FOGORO~

Camellia LIMB{~AN

Iosif MAXIM

Ana M{EREAN

Simion OLARIU

Nicolae Ilie RITIVOIU

Marius TELEBU~

Nicolaie VASIU

Marieta ZAHARIE

INFORMARE privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 29 septembrie 2008
Cu prilejul ședinţei
ordinare, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
1. Hotărârea privind
editarea unui ziar local
(„Jurnalul de Racoviţa”)votată în unanimitate;
2. Hotărârea privind
rectificarea bugetului local

de venituri și cheltuieli al
comunei Racoviţa pentru
anul 2008- votată în
unanimitate;
3. Hotărârea
privind
prelungirea contractului de
închiriere la Cabinetele
Medicale Individuale dr. Livia
Burchea și dr. Mariana

Bârsanvotată
în
unanimitate;
4. Hotărârea privind
aprobarea organizării și
desfășurării acţiunii dedicată
Zilei de 1 octombrie- Ziua
Internaţională a Persoanelor
Vâstnicevotată
în
unanimitate.

Au fost avizate favorabil
solicitările de prelungire a
contractelor de închiriere
încheiate cu Cabinetele
Medicale Individuale dr. Livia
Burchea și dr. Mariana
Bârsan- votată în unanimitate
și cu SC NE–DO PROD SRLvotată în unanimitate.

La propunerea primarului imobil.
comunei, Florina Peciu
Consiliul Local a aprobat
Florianu, Consiliul Local cererea, doamnei Mariana
Racoviţa a decis ca doamna Popa, angajat al Primăriei
consilier Marieta Zaharie să Racoviţa, pentru trecerea
preia inventarul Căminului pe postul de asistent agent
Cultural din satul Sebeșu de fiscal (normă întreagă), cu
Sus și să se ocupe de condiţia ca acest lucru să nu
administrarea
acestui contravină legilor.

rosu galben albastru negru

Componen a Consiliului Local
Componenţa
al comunei Racoviţa
Racovi

3. Ioan Fogoroș (56 ani)
membru al Partidului Naţional
domiciliat în Racoviţa, Liberal, viceprimarul comunei
membru al Partidului Democrat Liberal
8. Nicolae Ilie Ritivoiu (40 ani)
Florina Peciu Florianu
domiciliat în Sebeșu de Sus,
(49 ani)
4. Camellia Limbășan (36 ani) membru al Partidului Social
domiciliată în Racoviţa,
domicilată în Racoviţa, Democrat
membru al Partidului Demo- membru al Partidului Naţional
crat Liberal
Ţărănesc Creștin Democrat
9. Marius Telebuș (41 ani)
domiciliat în Racoviţa,
Componenţa Consiliului
5. Iosif Maxim (59 ani)
membru al Partidului DemoLocal al comunei Racoviţa
domiciliat în Racoviţa, crat Liberal
membru al Partidului Demo1. Aurel Bobanga (46 ani)
crat Liberal
10. Nicolaie Vasiu (54 ani)
domiciliat în Sebeșul de Sus,
domiciliat în Sebeșu de Sus,
membru al Partidului Demo6. Ana Măerean (62 ani)
membru al Partidului Social
crat Liberal
domiciliată în Racoviţa, Democrat
membru
al
Partidului
2. Valeriu Cândea (52 ani)
Democrat Liberal
11. Marieta Zaharie (51 ani)
domiciliat în Racoviţa,
Domiciliată în Sebeșu de
membru al Partidului Naţional
7. Simion Olariu (50 ani)
Sus, membru al Partidului
Liberal
domiciliat în Racoviţa, Democrat Liberal

Primarul comunei
Racoviþa
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ªcoalã nouã la Racoviþa
5 săli de clasă, un
laborator, cancelarie, sediu
pentru direcţiune, secretariat, grupuri sanitare
etc. Spaţiul este dimensionat pentru a găzdui 190
de elevi și 9 cadre
didactice. Valoarea totală
a investiţiei, ce va fi
finanţată prin Ministerul
Educaţiei și Cercetării, se
ridică la peste 1 milion de
lei (292105,9 euro), iar
contribuţia autorităţii
administraţiei publice
locale (asigurarea utilităţilor- apă, energie electrică,
gaz metan, canalizare,
racorduri, proiecte, amenajarea curţii etc) este de
285.883 lei (81.076 euro).
Corpul de clădire ce se
construiește este amplasat
în prelungirea clădirii
principale a școlii, pe locul
unde înainte au existat
vechiul Cămin Cultural,
remiza de pompieri și în
ultimii ani, câteva săli de
clasă ale școlii și
grădiniţa. Informaţiile ne-au
fost oferite de Camelia
Limbășan, director adjunct
al Școlii cu clasele I-VIII
Racoviţa.

Propunerea
dumneavoastrã pentru
dezvoltarea comunei

Publicaţia „Jurnalul de Racoviţa” dorește să vină în sprijinul cetăţenilor
cu informaţii locale de interes, dar, în același timp, își propune să fie un fel
de „punte” întinsă între ei și conducerea comunei. Ca urmare, orice orice
locuitor al comunei, indiferent dacă are domiciliul în Racoviţa sau în Sebeșu
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de
care Primăria și Consiliul Local trebuie să ţină cont când va veni vorba de
stabilirea priorităţilor. Doriţi ca o stradă să fie asfaltată sau reparată, zonele
verzi sau locurile de joacă pentru copii să fie mai bine îngrijite etc? Ne
puteţi transmite nouă care ar trebui să fie principala investiţie pentru comună!
Pentru moment, cei care iși doresc să ne contacteze și să ne transmită
gândurile
lor
o
pot
face
prin
e
mail,
pe
adresa
jurnalulderacovita@gmail.com, dar, în scurt timp, aceștia vor avea la
dispoziţie și căsuţa poștală „Jurnalul de Racoviţa”, ce va fi amplasată în
holul Primăriei. Vă rugăm ca mesajele trimise să fie însoţite de numele,
prenumele și adresa semnatarului.

Cãtre Consiliul Parohial
Racoviþa
Primăria comunei Racoviţa,
Consiliul Local Racoviţa și
Scoala cu clasele I-VIII
Racoviţa, în numele celor
peste 150 de familii tinere cu
copii ce frecventează grădiniţa
sau viitori preșcolari, vă roagă
respectuos să fiţi din nou alături
de ei și să aprobaţi cedarea
unei suprafeţe de teren din
grădina bisericii (15 x 25 metri),
în vederea construirii unei noi
grădiniţe în curtea școlii.
În fapt, suprafaţa terenului
din spatele dinspensarului nu
este suficientă pentru construcţie și terenul de joacă ce
trebuie amenajat și conform
normelor în vigoare, nu
putem obţine avizele necesare demarării construcţiei
dacă nu dispunem de minim
20 metri pătraţi teren de joacă
pentru fiecare copil de
grădiniţă.
În speranţa unui răspuns
favorabil, vă mulţumim anticipat și va asigurăm că vom fi
întotdeauna alături de biserica
noastră străbună. De asemenea, vă reamintim că
religia este studiată în școala

noastră din clasa întâi, încă din
anul 1992 și că dorim să
amenajăm, poate chiar în construcţia nouă, o sală specială
(cabinet) pentru această
materie.
În acest moment, Primăria nu
dispune de altă suprafaţă de
teren în centrul satului, potrivit
pentru construirea unei noi
grădiniţe, iar dacă răspunsul

Fondator:

dumneavoastră va fi negativ, vom
fi nevoiţi să amplasăm acest
obiectiv în locuri mărginașe,
poate chiar în afara localităţii.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Primarul comunei Racoviţa
Director Școala cu clasele
I-VIII Racoviţa
Florina Peciu Florianu
Dorina Mocanu

Florina PECIU-FLORIANU,

primarul comunei Racoviþa, ºi Consiliul Local
Racoviþa
Editori: Dan FRÂNCU ºi Cosmin PAL
Colegiul de redacţie:
Foto: Dan FRÂNCU
Tehnoredactare: Bogdan OLTEAN
Tiparul:
E-mail: jurnalulderacovita@gmail.com
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N

u peste foarte mult
timp, copiii de
vârstă școlară din
comuna Racoviţa vor învăţa
într-un nou local. Noul corp
de clădire al Școlii cu
clasele I-VIII (vezi fotografia alăturată) începe să
prindă contur, astfel încât
există șanse reale ca, în
primăvara anului viitor,
aceasta să fie dată în
folosinţă. Conform celor
stipulate în proiect și în
contractul de execuţie,
termenul de finalizare a
construcţiei, ce este
înscris și pe plăcuţa de
identificare amplasată la
intrarea în curtea școlii,
este luna februarie 2009.
Investiţia la noua școală de
la Racoviţa a fost prinsă în
programul de reabilitare a
infrastructurii școlare,
derulat de Guvernul
României datorită unei
finanţări (împrumut) de la
Banca Europeană pentru
Investiţii și Banca de
Dezvoltare a Consiliului
Europei. Clădirea a cărei
construcţie
a
fost
demarată, va fi formată din
parter și etaj și va cuprinde
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Asfalt ca-n palmă
palm pe aleile
din Cimitirul Comunal

ANUNÞ IMPORTANT
Familiile sau persoanele
singure care folosesc gaze
naturale sau lemne pentru
încălzirea locuinţei, a căror
venit net total (salarii, pensii,
alocaţii, precum și alte venituri
obţinute din activităţi independente) nu depășește
suma de 615 lei/membru de
familie, să se prezinte la sediul
Primăriei Racoviţa cu următoarele documente:

1. adeverinţe de salariat, din
care să rezulte venitul net
aferent lunii septembrie 2008;
2. cupoane de pensie (luna
octombrie 2008);
3. cupoane de șomaj;
4. cupoane cu indemnizaţia
pentru creșterea copilului;
5. copie după actele de
identitate și/sau certificate de
naștere (în cazul copiilor cu
vârsta mai mică de 14 ani);

6. dosar cu șină;
- o factură de gaz.
Actele menţionate mai sus,
împreună cu cererea specială,
eliberată la Primărie, se primesc începând cu data de 6
octombrie, până la data de 31
octombrie 2008. Familiile care
depun un dosar și o cerere
pentru subvenţia la gaz, nu mai
beneficiază și de subvenţia
pentru lemne.

Se cautã hoþii capacelor de
la reþeaua de canalizare
Persoanele care pot da
detalii despre autorul sau
autorii furtului capacelor de
la reţeaua de canalizare,
tronsonul cuprins între
Racoviţa și Sebeșu de Sus,
sunt rugate să se prezinte la
sediul Primăriei comunei
Racoviţa, sau la Postul de

Poliţie din Racoviţa. Reţeaua
de canalizare este o
investiţie deosebit de
importantă pentru comună,
un pas mare spre civilizaţie,
iar dacă răufăcătorii ce au
sustras cele cinci capace de
canal vor fi identificaţi cu
ajutorul locuitorilor comunei,

putem demonstra că știm să
apreciem și să respectăm
această investiţie realizată
cu multe eforturi și greutăţi.
În plus, doar așa vom putea
să ne trăim traiul mai liniștiţi,
fără grija că mâine sau
poimâine vom fi victimele
acestori hoţi.

Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice sãrbãtoritã, în premierã, la Racoviþa
urmare din pag.1 să-i felicite pe toţi sărbătoriţii.
Au fost alături de bunicii
Din păcate, nu toţi au comunei la această sărbărăspuns „prezent” la apelul toare și cei mai mici locuitori,
primarului, starea precară membri
ansamblului
de sănătate a unora neper- folcloric al Școlii cu clasele
mi\ându-le deplasarea la I-VIII Racoviţa, împreună cu
această acţiune (au fost solista Alina Olaru, precupluri reprezentate doar de zentând un scurt program de
un singur membru, sau fa- cântece și dansuri populare.
milii de unde nu s-a În finalul sărbătorii persoaprezentat niciun membru),
dar organizatorii au promis
că și „absenţii” care și-au
sărbătorit „Nunta de Aur” își
vor primi premiile acasă.
Festivitatea a fost deosebit
de emoţionantă, mulţi dintre
premianţi putând fi zăriţi cu
lacrimi de emoţie și fericire
în ochi. Și am avut
sentimentul că fericirea și
emoţia acestor oameni s-a
datorat exclusiv faptului că
nu au fost uitaţi, că cineva se
mai gândește și la ei, la
necazurile și fericirile lor.
După premiere, preotul
paroh Mircea Dumitru a dorit

nelor vârstnice de la Racoviţa,
primarul Florina Peciu
Florianu a mulţumit tuturor
pentru participare și a promis
că asemenea sărbători vor
mai fi organizate și în viitor,
participanţii fiind serviţi cu
mici gustări, cozonac și
băuturi răcoritoare. Acţiunea
a fost organizată de Primăria
și Consiliul Local Racoviţa, cu

sprijinul sponsorilor Walmary
SRL, SC Trans Aral SRL, A F

Niţu, Nemir SRL, Artimex SRL
și al familiilor Peciu, Olariu,

Elena și Valentin Ștefan,
Cândea și Telebuș Marius.
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D

e puţin timp, accesul
în
interiorul
Cimitirului comunal
din Racoviţa a devenit mult
mai facil și lipsit de
inconveniente datorită asfaltării celor două alei
principale. Lucrarea a fost
făcută la iniţiativa preotului
paroh Mircea Dumitru, cu
sprijinul
credincioșilor
ortodocși, dar și a celor de alt
cult, mai ales datorită sponsorizărilor primite și implicării
efective din partea societăţilor
Hidroconstrucţia SA Șebeș
Alba și Baltur Sib SRL Sibiu.
Cetăţenii au apreciat de la
început utilitatea acestei
lucrări și sunt foarte mulţumiţi.
“Până acum, era destul de
greu să ajungi la un loc din
cimitir, mai ales pe timp de
ploaie sau zăpadă, datorită
mizeriei și noroiului care se
făcea. Situaţia este mult
schimbată în bine și ne
bucurăm pentru acestă
iniţiativă.”, ne-a spus un
localnic aflat cu treburi în zona
cimitirului. De altfel și conducerea Primăriei Racoviţa
dorește să mulţumească și
pe această cale, tuturor celor
ce s-au implicat în realizarea
celor două alei.

