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În perioada 17-19 iunie, la
sala micã a Cãminului Cultural
Racoviþa s-au desfãºurat
prima sesiune de formare din
cadrul Proiectului ”Democraþia
participativã”- Noþiuni elementare în sprijinul membrilor unui
consiliu cetãþenesc din mediul
rural, a cãrui implementare a
început în urmã cu doar câteva
luni. Cu acest prilej, persoanele ce ºi-au manifestat
interesul de a participa la
acest proiect au aflat de la
specialiºti detalii despre
conceptul de „participare
publicã”, cadrul legal ce
reglementeazã acest „sector”,
etapele procesului decizional
la nivel local ºi rolul cetãþenilor în acest proces, elemente de bazã în comunicare,
metode de informare a cetãþenilor ºi factorilor interesaþi,
instrumente de facilitare în
procese participative de
planificare, metode participative de analizã a nevoilor

comunitãþii etc.
Obiectivul general al acestui
proiect este de a crea cadrul
structural pentru exercitarea
democraþiei participative în
comunã, crearea unui spaþiu e
informare, exprimare, propunere
ºi reflecþie pentru cetãþeni ºi
administraþia localã.
Prin desfãºurarea acestor
sesiuni (cursuri), organizatorii
intenþioneazã sã dezvolte competenþele de analizã ºi comunicare pentru reprezentanþii
consiliului local ºi pentru
persoanele-resursã ale societãþii civile din comunã, sã
asigure cunoºtinþele ºi deprinderile necesare pentru utilizarea spaþiului enunþat mai sus ºi
sã dezvolte competenþele de
utilizare a cadrului propus prin
cel puþin trei situaþii concrete.
La sesiune au participat
diverºi cetãþeni ai comunei,
cadre didactice, personal al
Primãriei comunei Racoviþa,
cadre medicale etc.

Concomitent cu activitãþile
desfãºurate la Racoviþa,
proiectul se deruleazã ºi în
comuna Turnu Roºu.
„Democraþia participativã”
este un proiect al Asociaþiei de
Prietenie „Ille et Vilaine- Sibiu”
ºi Centrului de Resurse pentru
Participare Publicã (CeRe),
cofinanþat de Ambasada Franþei
la Bucureºti (Serviciul de
cooperare ºi acþiune culturalã).
Parteneri în acest proiect sunt
primãriile comunelor Racoviþa
ºi Turnu Roºu, ºcolile din cele
douã comune, Consiliul Judeþean Sibiu, Consiliul General Ille
et Vilaine, asociaþiile de înfrãþire
din comunele Carquefou ºi Saint
Gilles (Franþa), Casa Corpului
Didactic Sibiu, Asociaþia „ARSCDI” ºi Asociaþia „ECCE
Educaþia”.
În conformitate cu planificarea fãcutã, cea de-a doua
sesiune de formare se va
desfãºura în luna iulie a acestui
an.

Poliţele de asigurare obligatorie a locuinţei
s–ar putea emite în iulie
Suma asiguratã care poate fi acordatã este echivalentul în
lei la cursul de schimb al BNR a 20.000 de euro pentru
fiecare locuinþã de tip A, ºi 10.000 de euro pentru fiecare
locuinþã de tip B Pentru locuinþele de tip A, asiguraþii
trebuie sã plãteascã, anual, echivalentul în lei a 20 de
euro, iar pentru cele de tip B suma de 10 euro, sumele
crescând în funcþie de asigurãrile suplimentare dorite de
cãtre clienþi Dacã nu vã asiguraþi în 3 luni, riscaþi o
amendã de pânã la 500 lei
Prima poliþã de asigurare
obligatorie a locuinþei va fi
emisã în luna iulie 2010, potrivit
oficialilor societãþilor de
asigurare. Cei care nu îºi vor

face asigurare obligatorie dupã
primele 3 luni de la intrarea în
vigoare a Legii vor putea primi
o amendã de pânã la 500 lei.
“Prima poliþã de a asigurare a

locuinþei va fi emisã în luna
iulie 2010, dar nu la începutul
lunii. Pool-ul de Asigurare
Împotriva Dezastrelor (PAID)
se aflã în curs de a finaliza un

contract de reasigurare”, a
afirmat Radu Mustãþea, de la
Astra Asigurãri.
Poliþele PAID vor fi vândute
prin cele 13 societãþi de
asigurare acþionare.

Suma asiguratã,
maxim 20.000 euro
În toamna anului trecut,
preºedintele Traian Bãsescu a
promulgat legea potrivit cãreia
asigurarea locuinþelor împotriva
cutremurelor, alunecãrilor de
teren sau inundaþiilor devine

obligatorie. Potrivit documentului, suma asiguratã care poate
fi acordatã este echivalentul în
lei la cursul de schimb al BNR
a 20.000 de euro pentru fiecare
locuinþã de tip A, ºi 10.000 de
euro pentru fiecare locuinþã de
tip B.
Tipul A este o construcþie cu
structura de rezistenþã din beton
armat, metal, ori lemn sau cu
pereþi exteriori din piatrã,
cãrãmidã arsã sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic ºi/sau chimic, în
timp ce locuinþa de tip B este o
construcþie cu pereþi exteriori din

cãrãmidã nearsã sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic ºi/sau chimic.
Pentru locuinþele de tip A,
asiguraþii trebuie sã plãteascã,
anual, echivalentul în lei a 20
de euro, iar pentru cele de tip
B suma de 10 euro, sumele
crescând în funcþie de
asigurãrile suplimentare dorite
de cãtre clienþi.
La nivel european, existã
ºapte þãri în care se aplicã legi
privind asigurarea obligatorie a
locuinþelor: Danemarca, Olanda, Franþa, Belgia, Elveþia,
Norvegia ºi Spania.

Mãsurãtori topografice Se lucreazã la prima paginã web
De puþin timp, au început
lucrãrile de reglementare a
situaþiei (întocmire documentaþie,
mãsurãtori, parcelare, ridicare
topo etc) terenurilor situate pe
teritoriul administrativ al comunei
Racoviþa, zonel „În Coprine” ºi
„Dealu Aldii” (la Mârºa). Pentru o
mai bunã operativitate, cetãþenii
care au ocupat teren în aceste
zone (grãdini, garaje, magazii,
adoposturi pentru animale, locuri

de casã etc) sunt rugaþi sã
acorde sprijin echipei de
specialiºti ce efectueazã
mãsurãtorile. Conducerea
Primãriei comunei Racoviþa a
luat decizia efectuãrii acestor
lucrãri pentru a parcurge toate
formele cerute de legile în
vigoare, în scopul vânzãrii
respectivelor parcele (cãtre
actualii ocupanþi ai terenurilor,
sau alte persoane interesate).

oficialã a comunei Racoviþa

În scurt timp, utilizatorii internetului
din întreaga lume vor putea accesa
comuna Racoviþa ºi online. În
aceastã perioadã se lucreazã la
configurarea viitoarei pagini de
internet a comunei ºi se efectueazã
primele probe de funcþionare, astfel
cã, nu peste mult timp, o formã de
început a acestui domeniu va putea

fi accesat de oriunde din lume.
Primarul comunei, Florina Peciu
Florianu, ne-a informat cã pagina de
internet va cuprinde informaþii
generale despre comunã, date despre
Primãria ºi Consiliul Local Racoviþa,
hotãrârile legislativului local, deciziile
primarului, informaþiile publice de
interes general, reportaje ºi stiri de la

cele mai importante evenimente ce
se desfãºoarã în comunã, o galerie
foto- video, precum ºi altele. O
secþiune specialã va fi rezervatã
ziarului Jurnalul de Racoviþa, astfel
cã persoanele interesate vor putea
citi, în fiecare lunã, ediþia
electronicã a publicaþiei. Vom reveni
cu amãnunte.

rosu galben albastru negru
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Informare
cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 31
mai 2010
ªedinþa Consiliului Local a
fost convocatã de primarul
comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu, prin Dispoziþia nr. 120/2010. Lucrãrile
au început în prezenþa a 10
consilieri locali. Domnul
Marius Telebuº a ajuns la
ºedinþã dupã aprobarea odinii
de zi ºi dezbaterile pentru
proiectul de hotãrâre privind
rectificarea bugetului local de
venituri ºi cheltuieli pentru
anul 2010. Au mai participat
primarul, viceprimarul, secretarul comunei ºi contabilul
unitãþii. ªedinþa a fost
condusã de consilierul
Camelia Limbãºan. Au fost

adoptate urmãtoarele hotãrâri:
nr.. 21/2010
1. Hotãrârea nr
privind aderarea Consiliului
Local al comunei Racoviþa la
Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã ECO SISTEM
Avrig;
nr.. 22/2010
2. Hotãrârea nr
privind denumirea strãzilor ºi
numerotarea clãdirilor în
comuna Racoviþa, judeþul
Sibiu;
3. Hotãrârea nr
nr.. 23/2010
privind rectificarea bugetului
local de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2010.
S-au prezentat
urmãtoarele documente:
- cererea doamnei Viorica

Vichendea, pentru subvenþionarea conductei de
canalizare. S-a solicitat sã fie
prezentat proiectul, dupã care
se va discuta din nou asupra
acestei solicitãri;
- adresa Ministerului Economiei privind autorizarea
lucrãrii de introducere a
reþelei de alimentare cu gaze
naturale în localitatea
Sebeºu de Sus. Dupã prezentarea
situaþiei
se
concluzioneazã cã este
necesarã realizarea unui
studiu de fezabilitate, care
costã aproximativ 50000 lei.
Nu sunt fonduri pentru studiu
de fezabilitate;

- cererea doamnei Ramona
Bascã, care solicitã spaþiu
pentru cabinet dentar în
Racoviþa. Având în vedere
cã avem un spaþiu închiriat
pentru cabinet dentar,
solicitãm atenþionarea medi-

cului care este ocupantul
acestui spaþiu sã îºi respecte
programul fixat. Se va urmãri
aceastã chestiune..
- cererea domnului
Gheorghe Mereº, pentru
acordarea cantitaþii de 10 mc

lemn, necesar reparãrii
acoperiºului. Se aprobã,
urmând a fi îndeplinitã prin
Ocolul Silvic Avrig.
Consilierii locali au mai
supus atenþiei ºi alte probleme de interes general.

Consiliul Local al comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã din
31 mai 2010,
Având în vedere referatul de specialitate
nr. 1216/2010 privind denumirea strãzilor,
numerotarea clãdirilor în localitãþile Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus, precum ºi proiectul de
hotãrâre, În conformitate cu dispoziþiile art.
2, lit. d, din Ordonanþa Guvernului nr. 63/
2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, Vãzând avizul comisiilor de
specialitate ale consiliului local, În
conformitate cu prevederile art. 36, alin 2,
lit. c, ºi art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/
2001 privind administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãri ºi completãri
HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aproba denumirea strãzilor ºi
numerotarea clãdirilor, acolo unde este
cazul, în localitatea Racoviþa, dupã cum
urmeazã:
Strada Protopop V
aleriu
Valeriu
Florianu
- pe dreapta, de la nr. 531 la nr. 516, de
la nr. 509 la nr. 493, de la nr. 461 la nr.
454, de la nr. 417 la nr. 415;
- pe stânga, de la nr. 1 la nr. 24, de la nr.
Persoanele care deþin una
sau douã locuinþe neînchiriate,
în afara celei de domiciliu, vor
plãti impozite de douã ori mai
mari decât în prezent, iar pentru
trei case deþinute în afara celei
de domiciliu, valoarea impozitului va fi aproape triplã.
Potrivit Mediafax, aceste
majorãri sunt prevãzute în
proiectul de ordonanþã de
urgenþã care vizeazã modificarea Codului Fiscal.
Documentul stabileºte cã dacã
o persoanã fizicã are în
proprietate douã sau mai multe
clãdiri utilizate ca locuinþã, care
nu sunt închiriate unei alte
persoane, impozitul pe clãdiri
creºte cu 30% pentru prima
clãdire în afara celei de la
adresa de domiciliu, cu 100%
pentru cea de-a doua clãdire în
afara celei de la adresa de
domiciliu ºi cu 200% pentru cea
de-a treia clãdire ºi urmãtoarele
în afara celei de la adresa de
domiciliu.
În prezent, potrivit Codului
Fiscal, dacã o persoanã fizicã
are în proprietate douã sau mai
multe clãdiri utilizate ca

84 la nr. 90;

Strada Donului
- pe dreapta, de la nr. 258 la nr. 246, de
la nr. 198 la nr. 186, de la nr. 179 la nr.
175A;
- pe stânga, de la nr. 139 la nr. 174;
Strada Cornel Lupea
- pe dreapta, de la nr. 414 la nr. 356, de
la 53 la 355, de la 550 la nr. 601;
- pe stânga, de la nr. 258 la nr. 260, de
la nr. 277 la nr. 296, de la nr. 399 la nr.
397, de la nr. 325 la nr. 352, de la nr. 532
la nr. 549;
Strada Gãrii
- pe dreapta, de la nr. 138 la nr. 109, de
la nr. 73 la nr. 68;
- pe stânga, de la nr. 91 la nr. 108, de la
nr. 44 la nr. 67;
Strada Bãlþii
- pe dreapta, de la nr. 199 la nr. 232;
- pe stânga, de la nr. 246 la nr. 233;
Strada Grãnicerilor
- pe dreapta, de la nr. 276 la nr. 267;
- pe stânga, de la nr. 261 la nr. 266;
Strada Criºãnuþ
- pe dreapta, de la nr. 83 la nr. 74;
- pe stânga, de la nr. 25 la nr. 43;
Strada Bisericii
- pe dreapta, de la nr. 453 la nr. 438;

locuinþã, care nu sunt închiriate
unei alte persoane, impozitul pe
clãdiri este majorat cu 15%
pentru prima clãdire în afara
celei de la adresa de domiciliu,
cu 50% pentru cea de-a doua
clãdire, cu 75% pentru cea de-a
treia clãdire ºi cu 100% pentru
cea de-a patra clãdire ºi
urmãtoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu.
Astfel, Guvernul va dubla
impozitul pentru prima ºi a doua
clãdire deþinute în proprietate,
dar va elimina ºi una dintre
treptele de impozitare, stabilind
o taxã similarã pentru
persoanele care deþin trei, patru
ori mai multe locuinþe. Prin noul
sistem, persoanele care deþin
trei clãdiri în proprietate în afara
celei de domiciliu nu vor mai fi
taxate suplimentar cu 75%, ca în
prezent, ci cu 200%, rezultând
o creºtere de aproape trei ori mai
mare a impozitului.
Persoanele care deþin patru
sau mai multe clãdiri în afara
celei de domiciliu vor fi
impozitate cu sume de douã ori
mai mari decât cele pe care le
achitã în prezent.

- pe stânga, de la nr. 418 la nr. 435;
Strada Suru
- pe dreapta, nr. 462;
- pe stânga, de la nr. 468 A la nr. 463;
Strada Dealului
- pe dreapta, de la nr. 492 la nr. 480;
- pe stânga, de la nr. 468 la nr. 479;
Strada Sebeºului
- pe stânga, de la nr. 510 la nr. 515A;
Strada Negoiul
- pe dreapta, de la nr. 186 la nr. 183;
- pe stinga, de la nr. 179 la nr. 182;
Strada Viroana
- pe dreapta, de la nr. 322 la nr. 324, de
la nr. 311 la nr. 315;
- pe stânga, de la nr. 316 la nr. 321;
Strada Brazilor
- pe dreapta, de la nr. 299 la nr. 310;
- pe stânga, de la nr. 297 la nr. 299.
Art. 2. Se aproba denumirea strãzilor ºi
numerotarea clãdirilor, acolo unde este
cazul, în localitatea Sebeºu de Sus, dupã
cum urmeazã:
Strada V
alea Moaºei
Valea
- pe dreapta, de la nr. 1 la nr. 7, de la nr.
25 la nr. 41, de la nr. 49 la nr. 50, de la nr.
53 la nr. 62, de la nr. 67 la nr. 85;

ºi 184;
- pe stânga, de la nr. 208 la nr. 161;
Strada Iazu Morii
- pe dreapta, de la nr. 43 la nr. 48;
- pe stânga, de la nr. 51 la nr. 52;
- pe stânga, de la nr. 312 la nr. 295, de
Strada Râului
la nr. 278 la nr. 266, de la nr. 196 la nr.
193, de la nr. 142 la nr. 112, de la nr. 100
- pe dreapta, de la nr. 313 la nr. 327;
Strada Þãrmuri
la nr. 85B;
Strada Malului
- pe dreapta, nr. 63;
- pe dreapta, nr. 8, 9A, 10;
- pe stânga, de la nr. 66 la nr. 64;
Strada Plaiului
- pe stânga, de la nr. 24 la nr. 11;
Strada Jiliºtii
- pe dreapta, de la nr. 101 la nr. 106;
- pe dreapta, de la nr. 248 la nr. 254;
- pe stânga, de la nr. 107 la nr. 111;
Strada Bisericii
Strada Unirii
- pe dreapta, de la nr. 143 la nr. 147;
-pe dreapta, de la nr. 279 la nr. 280;
Strada Eroilor
- pe stânga, de la nr. 192 la nr. 185.
- pe stânga, de la nr. 294-283 la nr. 255;
Strada Câminului
Art. 3. Dupã avizarea hotãrârii de cãtre
- pe dreapta, de la nr. 197 la nr. 199, de Comisia Judeþeanã, se va trimite un
la nr. 238 la nr. 247;
exemplar la Evidenþa Populaþiei, pentru
eliberarea cãrþilor de identitate.
- pe stânga, de la nr. 265 la nr. 256;
Strada Aurel Cãlin
Art. 4. Cheltuielile rezultate ca urmare a
- pe dreapta, de la nr. 200 la nr. 202;
aplicãrii prevederilor prezentei hotãrâri,
- pe stânga, de la nr. 237 la nr. 136, de confecþionarea tãbliþelor cu denumirea
la nr. 205 la nr.203;
strãzilor, vor fi suportate, potrivit legii, din
Strada Tãtaru
bugetul local.
Art. 5. De publicitatea prezentei hotãrâri
- pe dreapta, de la nr. 206 la nr. 209;
- pe stânga, de la nr. 235 la nr. 233;
rãspunde secretarul comunei, prin afiºare.
Strada Podurilor
Adoptatã în Racoviþa, la 31 mai 2010.
PREªEDINTE CONSILIER
- pe dreapta, de la nr. 217 la nr. 210;
CAMELIA LIMBÃªAN
- pe stânga, de la nr. 232 la nr. 218;
LIMBÃªAN,,
Strada Suru
CONTRASEMNEAZÃ SECRET
AR,
SECRETAR,
VIRGINIA P
AVEL
PA
- pe dreapta, de la nr. 148 la nr. 160

Cresc impozitele pentru case


Proiectul prevede totodatã cã,
pentru aplicarea noilor impozite,
compartimentele de specialitate
ale administraþiei publice locale
vor calcula diferenþele de
impozit datorate pentru perioada
cuprinsã între data intrãrii în
vigoare a ordonanþei ºi 31
decembrie 2010 ºi le vor
comunica contribuabililor în
termen de 30 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial.
"Contribuabilii care au achitat
impozitul pe clãdiri pânã la data
de 31 martie 2010 ºi au beneficiat de bonificaþia acordatã
în temeiul Codului Fiscal vor
datora diferenþa de impozit pe
clãdiri", se aratã în document.
Prin aceste majorãri de
impozite, Guvernul estimeazã
cã va obþine pentru ºase luni din
acest an un plus de venituri de
45,9 milioane lei (0,01% din
PIB), 95 milioane lei în 2011,
100,7 milioane lei în 2012 ºi
109,5 milioane lei în 2013, reprezentând câte 0,02% din PIB.

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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Din nou, oaspeţi de la SCOUT Belgia

La fel ca anul trecut,
comuna Racoviþa va ºi în
aceastã varã, gazda unui
grup de tineri membri ai
SCOUT Belgia. Voluntarii
belgieni vor sosi la Racoviþa
în jurul datei de 10 iulie ºi
vor fi cazaþi în niºte spaþii
special amenajate, situate la

etajul 2 al imobilului ce
gãzduieºte Dinspensarul
Medical Uman (Grãdiniþã).
Prezenþa tinerilor membrii
SCOUT este posibilã datoritã
unui proiect internaþional
implementat de primãria
comunei împreunã cu ªcoala
cu clasele I-VIII Racoviþa.

Timp de aproximativ o sãptãmânã, adolescenþii belgieni,
împreunã cu copiii de la instituþia de învãþãmânt din
Racoviþa, vor încerca sã punã
în practicã mai multe cursuri
de animaþie, interacþiune, vor
desfãºura diverse activitãþi
instructiv- educative, distrac-

tive (jocuri ºi concursuri),
acþiuni de renovare ale unor
sãli de clasã, precum ºi mici
acþiuni de igienizare– ecologizare în diverse locuri din
comunã. La aceste activitãþi pot
participa toþi elevii interesaþi.
Vom reveni cu amânunte în
numãrul urmãtor al publicaþiei.

Cei mai buni la învãþãturã
ªcoala cu clasele
I-VIII Racoviþa
Clasa I A - înv
înv.. Ioan
MAXIM
- calificativul
FOARTE BINE
BINE1. Raluca Maria Bãlan
2. Robert Ionuþ Chiº
3. Petruþa Maria Corfaru
4. Cãtãlina Nicola Doican
5. Adelina Maria Flisc
6. Maria Cristina Mohana
7. Andreea Maria Olariu
8. Georgiana Maria Olariu
9. Sergiu Nicolae Racolþa
10. Iulia Raþiu
11. Lucian Cosmin Sârbu
12. Florin Ioan Zdreghea
Clasa I B- înv
înv.. Cornelia
ÞARCÃ
- calificativul
FOARTE BINE
BINE1. Sara Balea
2. Simion Bucur Alexandru
3. Dominic Drãgoiu
4. David Limbãºan

5. Darius Racolþa
Clasa a II-a- prof.
Camelia LIMBÃªAN
- calificativul
FOARTE BINE
BINE–
1. Iulia Carmen Cãlin
2. Roxana Mariana Cândea
3. Doru Andrei Doican
4. Tabita David
5. Diana Georgiana Doican
6. Alexandru Vasiu
7. Iulia Bobanga
8. Marius Fogoroºiu
9. Roxana Olariu
10. Darius Vizitiu
11. Sergiu Vulcu
12. Alberto Moldovan
13. Sergiu Tãrâþã
14. Cristian Popa
Clasa a III-a A- înv
Valentin FFARCAªIU
ARCAªIU
- calificativul
FOARTE BINE
BINE–
1. Jonatan Popa
2. Laurenþiu Ioan Stoica
Onghert
Clasa a III-a B- înv
înv..
Cristina FOGOROª
- calificativul
FOARTE BINE
BINE–
1. Izabela Nicoleta Aron
2. Raluca Balea
3. Mihai Daniel Cristina
4. Cosmin Furdui

5. Sebastian Constantin
Clasa a VIII-a A- prof.
Hulpuº
aleriu CÂNDEA
Valeriu
diriginte V
6. Dariana Ioana Lazea
I– Mihai George Limbãºan
7. Alexandra Murãrescu
(9,63)
8. Emilia Maria Pãcurar
II– Raul Carpiuc (9,44)
III- George Ritivoiu (9,38)
Clasa a IV
-a- prof. Anca
IV-aGeorgeta BUCUR
Clasa a VIII-a B- prof.
- calificativul
diriginte Ioan Bogdan
FOARTE BINE
BINE–
HADÃR
1. Robet Drãghiciu
I– Rãzvan Luca (9,72)
2. Carmen Ispas
II– Florin Balea (9,41)
3. Sergiu Maxim Bobanga
III- Alexandra Lãcãtuº (9,36)
4. Dragoº Raþiu
5. Bogdan Ritivoi
ªcoala cu clasele
6. Alin Stoichiþa
I-IV Sebeºu de
7. Andreea Vasiu
Clasa a V
-a- prof.
V-adiriginte Stela PLEªA
I– Daria Stoenescu (9,86)
II– Diana Luca (9,68)
III- Denisa Iosif (9,61)
Clasa a VI-a- prof.
diriginte Cristina
SEMENIUC
I– Cãtãlina Sãbãduºiu (9,93)
II– Flavius Andrei Raþiu (9,90)
III- Marius Constantin Bârzã
(9,56)
Clasa a VII-a- prof.
diriginte Viorica FULEA
I– David Daniel Raþiu (9,80)
II– Dinu Adelina Doican (9,74)
III- Cristian Florin Bobanga (9,68)

2. Denisa Bãrtuº
3. Paul Sãbãduºiu

Sus (învãþãmânt
simultan)
Clasa I– inst. Ileana
ANDREªELU
- calificativul
FOARTE BINE
BINE1. Roberta Grozavu
2. George Mihai Halciug

Clasa a III-a- inst. Ileana
ANDREªELU
- calificativul
FOARTE BINE
BINE1. Ionuþ Cãlin
2. Andreea Cercel
3. Delia Radu
4. Denis ªerban

Clasa a II-a– prof.
LIBICEAN
Felicia
- calificativul
FOARTE BINE
BINE1. Paula Belciu

Îi felicitãm pe toþi ºi dorim
VACANÞÃ PLÃCUTÃ, cu multe
bucurii, tuturor elevilor din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus!

Precizãri de la Casa
Judeþeanã de Pensii

Potrivit legii, persoanele
care se aflã în una dintre
situaþiile urmãtoare ºi anume:
asociat unic, asociaþi,
comanditari sau acþionari;
administratori sau manageri
care au încheiat contract de
administrare sau management; membrii ai asociaþiilor familiale; persoane
autorizate sã desfãºoare
activitãþi independente; alte

persoane care realizeazã
venituri din activitãþi profesionale; ºi care au cel puþin
vârsta de 18 ani sunt obligate sã
se asigure pe baza Declaraþiei
de asigurare. Acestea se
înregistreazã la Casa Teritoriala
de Pensii din raza de domiciliu
/ reºedinþã.
Achitarea contribuþiei de
asigurãri sociale va da dreptul
de a beneficia de pensie (la data

îndeplinirii condiþiilor de
pensionare) ºi de a beneficia
de alte tipuri de prestaþii
prevãzute de lege.
Program cu publicul pentru
încheierea declaraþiilor de
asigurare: Casa Judeþeanã de
Pensii Sibiu: luni, miercuri ºi
joi între orele 8.30- 13.30
Mezanin, ghiºeul 4; Casa Localã de Pensii Mediaº: luni vineri, între orele 8.30- 13.30.

TVA de 5% pentru pensiuni, cabane ºi restaurante familiale
dacã oferã produse din gospodãrie
O iniþiativã legislativã adoptatã în urmã cu puþin timp
prevede cã pensiunile turistice, cabanele ºi restaurantele
familiale care oferã spre consum exclusiv produse
agroalimentare ºi bãuturi obþinute prin mijloace proprii sã
b e n e f i c i e z e d e o c o t ã r e d u s ã d e TV
A de 5%.
TVA
Potrivit Mediafax, senatorii
au adoptat, cu amendamentele
Comisiei economice, propunerea legislativã privind
stimularea înfiinþãrii ºi dezvoltãrii microîntreprinderilor ce

oferã spre consum produse
obþinute exclusiv prin mijloace
proprii.
În varianta iniþialã propusã de
iniþiatori se prevedea scutirea
totalã de TVA pentru aceste

categorii de microîntreprinderi.
Conform iniþiativei legislative, veniturile obþinute prin
prestarea de servicii turistice
sau prestarea de servicii de
alimentaþie publicã pe baza

produselor agroalimentare,
obþinute exclusiv prin mijloace
proprii sau obþinute în baza
unui borderou de achiziþie de la
peroanele fizice ar urma sã
constituie în totalitate venituri
neimpozabile.
Potrivit proiectului adoptat de
senatori, fac obiectul acestei
legi microîntreprinderile care au
ca unic obiect de activitate
asigurarea de servicii turistice
în pensiuni turistice ºi pensiuni
agroturistice sau cabane

turistice ori asigurarea de
servicii de alimentaþie publicã
în cadrul unitãþilor de tip
restaurant familial sau
restaurant cu specific local.
Vor beneficia de prevederile
acestei legi microîntreprinderile
care oferã spre consum produse
culinare ce provin din prelucrarea cãrnii ungulate sau
pãsãri crescute exclusiv prin
mijloace proprii, care provin din
legume sau fructe crescute
exclusiv prin mijloace proprii de

producþie, respectiv bãuturi
spirtoase sau vinuri tradiþionale
româneºti provenite exclusiv
din producþie proprie.
În aceeaºi categorie vor intra
ºi microîntreprinderile al cãror
venit provine exclusiv din
asigurarea de servicii turistice
ºi de alimentaþie publicã, pe
baza produselor obþinute din
producþie proprie.
Iniþiativa legislativã a fost
adoptatã de Senat în calitate de
primã Camerã sesizatã.

rosu galben albastru negru

În urmã cu doar câteva zile,
s-a încheiat anul ºcolar 20092010. Vã prezentãm în continuare
lista cu elevii de la ºcolile din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, ce
au obþinut cele mai bune rezultate
la învâþãturã în acest an.
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Acoperiş nou la Primărie

Sărbătoriţii lunii iunie
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.

În atenþia
pensionarilor
de invaliditate
Într-un comunicat de presã
trimis zilele trecute de Casa
Judeþeanã de Pensii Sibiu
se fac urmãtoarele precizãri:
"Persoanele de sex feminin
nãscute pânã la data de 1
iulie 1951, precum ºi
persoanele de sex masculin
nãscute pânã la data de 1
iulie 1946 aflate în evidenþa
instituþiei cu pensie de
invaliditate, indiferent de
grad, îndeplinesc începând
cu data de 1 iunie 2010
condiþiile de trecere din
pensie de invaliditate în
pensie de limitã de vârstã".
Trecerea în pensie de
limitã de vârstã se face prin
cerere scrisã ºi poate fi

depusã la ghiºeele Casei
Judeþene de Pensii Sibiu, de
luni pânã vineri, între orele
8.30-13.30 sau poate fi
trimisã prin poºtã la adresa:
CJP Sibiu, Calea Dumbrãvii
nr. 17, cod 550324.
În
conformitate
cu
prevederile art. 64 din Legea
19/2000, aceste persoane pot
opta pentru cea mai
avantajoasã dintre pensii.
Casa Judeþeanã de Pensii
Sibiu face menþiunea cã
indemnizaþia de însoþitor în
cazul persoanelor care sunt
încadrate în gradul I de
invaliditate se menþine,
indiferent de tipul pensie
pentru care se opteazã.

RACOVIÞA
Dionisie Aleman (nr. 15), Ana
Mereºiu (nr. 39), Paraschiva
Drãgoiu (nr. 72), Violeta
Cãbunea (nr. 79), Cornelia
Lungu (nr. 112), Ana Fogoroº
(nr. 154), Simion Bucur (nr.
168), Viorica Suciu (nr. 198),
Simion Bobanga (nr. 201),
Gheorghe Bobanga (nr. 201),

Florentina Bogdan (nr. 257),
Maria Drãgoiu (nr. 325), Viorel
Drãgoiu (nr. 325), Ana
Limbãºan (nr. 341), Ana
Cândea (nr. 375), Letiþia Raþiu
(nr. 391), Maria Cãlin (nr. 521),
Lucia Pãdure (nr. 545), AnaVictoria Gheorghicã (nr. 556).

SEBEªU DE SUS
Dumitru Popa (nr. 65), Steluþa

Nu ocupaţi
domeniul public!
Primãria comunei Racoviþa atenþioneazã toþi cetãþenii
cã nu este permisã depozitarea, fãrã acordul
conducerii primãriei, a diverselor materiale de
construcþii, autoturisme, maºini ºi utilaje agricole, pe
domeniul public, în apropierea gospodãriilor
gospodãriilor.. Acest fel
de pãstrare a diverselor lucruri, ocuparea ilegalã a
domeniului public, aduce grave prejudicii de imagine
comunei nostre ºi îngreuneazã liberul acces ºi
circulaþia autoturismelor ºi persoanelor
persoanelor.. Ca urmare,
cei ce se aflã într-una din aceste situaþii de ocupare
a domeniului public, sunt invitaþi sã facã toate
demersurile necesare pentru eliberarea terenurilor
ocupate, altfel riscã amenzi usturãtoare. De
asemenea, persoanele care construiesc ºi temporar
sunt nevoite sã depoziteze pe domeniul public diverse
materiale de construcþi, vor anunþa conducerea
primãriei ºi vor plãti taxa de ocupare stabilitã de
Consiliul Local Racoviþa .

Totan (nr. 69), Filofteia Nicula
(nr. 128), Ioan Belciu (nr. 142),
Vasile Floare (nr. 206), Ioan
Floare (nr. 241).
Urãm sãrbãtoriþilor din
aceastã lunã multã
sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei
dragi.
LA MULÞI ANI!

rosu galben albastru negru

Scriam în numãrul trecut al publicaþiei
despre lucrãrile de refacere a
acoperiºului imobilului ce gãzduieºte
Primãria ºi Consiliul Local al comunei
Racoviþa. Ne bucurãm sã vã informãm
cã lucrãrile sunt finalizate în cea mai
mare proporþie ºi mai sunt de
efectuat doar unele mici finisaje. Ca
urmare, cea mai importantã clãdire a
comunei are acum un acoperiº nou,
trainic ºi estetic. În plus, odatã cu
refacerea acoperiºului, în podul
c l ã d i r i i a u f os t c reat e º i mai multe
spaþii ce vor fi folosite pentru bunul
mers al activitãþii în primãrie. Pentru
aceste lucrãri, costurile au fost
minime, mare parte a materialelor
fiind achiziþionate ºi lãsate în
custodie la diverºi comercianþi de
aproximativ 4 ani de zile. Conducerea
c o m u n e i i n t e n þ i o n e a z ã c a î n v i i t o rr,, î n
funcþie de identificarea resurselor
financiare, sã efectueze ºi lucrãrile
de refacere a faþadei clãdirii
primãriei.

