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Pregãtirile pentru
organizarea celei
de-a treia ediþii a
Festivalului
„Produse ºi Tradiþii
în Þara Oltului” sunt
pe ultima sutã de
metri. Sãrbãtoarea
din acest an va fi
organizatã de
Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã
„Þara Oltului”,
Consiliul Local al
oraºului Avrig ºi
Asociaþia „Prietenii
Avrigului”. Cei ce
doresc sã-ºi
achiziþioneze
diverse produse

tradiþionale fabricate
în Þara Oltului, sã
cunoascã puþin din
specificul
grastronomic de aici,
iubitorii de animale
care vor sã viziteze o
expoziþie cu cele mai
frumoase animale
crescute în
gospodãriile din
aceastã zonã,
pasionaþii de
meºteºugurile
tradiþionale ºi portul
local, dar ºi iubitorii
muzicii ºi dansului
specifice acestei
regiuni, sunt
aºteptaþi duminicã,

26 septembrie,
începând cu ora 9,
pe terenul situat la
ieºirea din satul
Bradu (partea
dreaptã a DN 1),
spre Sibiu. Vor
participa producãtori
tradiþionali,
meºteºugari ºi
pãstrãtori ai
obiceiurilor din zona
sibianã a „Þãrii
Oltului” (teritoriul
situat între Masivul
Fãgãraº ºi râul Olt,
cuprins între
comunele Arpaºu de
Jos ºi Boiþa). Vom
reveni cu amãnunte.

Alimente pentru persoanele cele
mai defavorizate din comunã
În cursul lunii octombrie, în
funcþie de programarea ce va fi
fãcutã la depozitul central de la
Sibiu, la Primãria comunei
Racoviþa va începe distribuirea
alimentelor provenite prin Planul
anual European de furnizare
Ajutoare alimentare în beneficiul
persoanelor cele mai Defavorizate (PEAD) pentru anul 2010.
În conformitate cu prevederile
HG nr. 600/2009, anul acesta vor
beneficia de ajutoare alimentare
în cadrul PEAD urmãtoarele
categorii de persoane: familiile ºi
persoanele singure care au
stabilit, prin dispoziþia scrisã a
primarului, dreptul la un venit

Urare la început
de an ºcolar

Doresc sã urez tuturor
copiilor de vârstã ºcolarã
ºi preºcolarã din Racoviþa
ºi Sebeºu de Sus, multã
sãnãtate, spor la învãþãturã ºi sã aibã doar
rezultate bune în anul
ºcolar 2010-2010. Sunt
convinsã cã toþi o sã fie
cuminþi, o sã-ºi asculte

pãrinþii ºi cadrele didactice,
astfel
încât
sã
acumuleze cât mai multe ºi
benefice cunoºtinþe.
De asemenea, sper ca
pãrinþii ºcolarilor sau preºcolarilor sã se implice activ
în educaþia copiilor
copiilor,, sã fie
prezenþi în viaþa instituþiilor
de învãþãmânt, alãturi de

cadrele didactice.
Fie ca acest an ºcolar sã
va aducã tuturor împliniri
personale ºi comune, forþã
ºi energie în faþa greutã
greutã-þilor
þilor,, speranþã, încredere ºi
multe bucurii.
Primarul comunei
Racoviþa,
Florina Peciu Florianu

minim garantatacordat în baza
Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; ºomerii
care beneficiazã de indemnizaþie
de ºomaj acordatã potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj
ºio stimularea ocupãrii forþei de
muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare; pensionarii sistemului public de pensii ale cãror
drepturi, obþinute prin pensie sau
dupã caz, din pensiile cumulate, se
aflã sub 400 lei/lunã; persoanele
cu handicap grav ºi accentuat,
adulþi ºi copii, neinstituþionalizate.
Anul acesta, fiecare beneficiar

de ajutoare alimentare va primi,
pânã la finalizarea acþiunii, 6
produse, dupã cum urmeazã: fãinã
albã (14 kg), mãlai (7 kg), paste
fãinoase (3,6 kg), zahãr (1 kg),
lapte praf (1 kg) ºi biscuiþi (1,4 kg).
Cei ce au beneficiat anul trecut
de aceste ajutoare alimentare, au
primit doar zahãr ºi fãinã albã.
Listele cu beneficiarii de
ajutoare alimentare sunt întocmite
la Sibiu.
Primãria comunei Racoviþa va
anunþa din timp data la care se va
începe distribuirea alimentelor.
Vom reveni cu amãnunte în
numãrul din luna octombrie al
ziarului.
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Informare
cu privire la ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Racoviþa din data de 7
septembrie 2010
ªedinþa Consiliului Local al
comunei Racoviþa a fost convocatã prin Dispoziþia nr. 190/2010
a primarului Florina Peciu
Florianu. La ºedinþã au participat toþi cei 11 consilieri în funcþie.
De asemenea, au mai fost prezenþi primarul, viceprimarul,
secretarul comunei ºi contabilul
Primãriei Racoviþa. Conform

programãrii fãcute, preºedintele
de ºedinþã a fost ales consilierul
Ana Mãerean.
Au fost adoptate
urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea privind rectificarea
bugetului local de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2010;
2. Hotãrârea privind radierea
concesiunii SC Cianel SRL-

contractul nr. 1 din CF 3991 nr.
top. 3220/9/1/2;
3. Hotãrârea privind aprobarea
convenþiei care urmeazã a fi
încheiatã între Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã ECO
SIBIU ºi SC TRACON SRL,
pentru Proiectul „Sistem de
Management Integrat al
Deºeurilor din Judeþul Sibiu”;
4. Hotãrârea privind aprobarea
bugetului Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã Eco Sibiu, a
Cotizaþiei de Membru pentru anul
2011 ºi a Constituirii Fondului de

Întreþinere, Înlocuire ºi Dezvoltare
pentru Proiectul „Sistem de Managament Integrat al Deºeurilor în
Judeþul Sibiu”;
5. Hotãrârea privind aprobarea
Actului Adiþional la Contractul de
Asociere al unitãþilor administrativ
teritoriale membre ADI ECO SIBIU
pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în
Judeþul Sibiu”.
Toate proiectele de hotãrâre au
fost iniþiate de primarul comunei,
Florina Peciu Florianu.
Au mai fost supuse

atenþie urmãtoarele cereri:
- cererea doamnei Livia Burchea,
prin care se solicitã prelungirea cu
doi ani a contractului de închiriere
pentru spaþiul ocupat- s-a aprobat
cerea, fãrã majorarea chiriei;
- cererea domnului Iustin
Nicula, care solicitã închirierea
grajdului din satul Sebeºu de Suss-a amânat luarea unei decizii,
pânã dupã evaluarea situaþiei la
faþa locului.
Au mai fost prezentate:
- referatul domnului viceprimar
Simion Olariu, din care rezultã cã

cei care furnizeazã apa potabilã
celor debranºaþi de la reþea sunt
pasibili a fi debranºaþi de la reþea
dacã aceasta se constatã.
- contestaþia contestatia
domnului Ioan Mãerean din
Racoviþa nr. 303, privind faptul
cã i s-a aplicat o amendã contravenþionalã de 150 lei, datoritã
faptului cã a depozitat gunoaie
la intrarea în localitatea Racoviþa- aceasta s-a analizat ºi s-a
hotãrât sã nu se aprobe, deoarece trebuie pãstratã ordinea ºi
disciplina în comunã.

De câteva zile s-a încheiat
lucrarea de asfaltare a drumului
principal (DJ 105 G) ce strãbate
comuna Racoviþa. În conformitate cu prevederile proiectului
de introducere a reþelei de
canalizare în Racoviþa ºi Sebeºu
de Sus, unde s-a luat în calcul ºi
refacerea ºoselei la finalizarea
lucrãrilor, a fost turnat strat
asfaltic pe toatã lungimea

drumului principal (aproximativ
1600 metri), pe ambele benzi de
circulaþie, dintr-un capãt în
celãlalt al localitãþii.
ªoseaua principalã din
Racoviþa a fost grav afectatã de
lucrãrile efectuate pentru introducerea reþelei de canalizare ºi
efectuãrea racordurilor individuale, câteva luni bune circulaþia
pe acest tronson desfãºurându-

se în condiþii dificile.
Având în vedere finalizarea
lucrãrii de asfaltare, conducerea
Primãriei Racoviþa face ºi pe
aceastã cale, un apel la toþi proprietarii de imobile din aceastã
zonã, pentru a-ºi curãþa de resturile de material asfaltic rigolele
din faþa proprietãþilor, astfel încât
curgerea apelor pluviale sã nu
fie afectatã de acestea.

Bani europeni pentru produse ecologice sibiene
În prezent, în judeþul Sibiu sunt
înregistraþi 21 de producãtori agricoli
care deþin licenþã pentru produse
ecologice
"Fermierii sibieni care trec de
la agricultura convenþionalã la cea
ecologicã beneficiazã de plãþi
suplimentare din Fondul European de Garantare (FEGA), în
perioada de conversie. Valoarea
totalã a acestui ajutor acordat de
Comisia Europeanã þãrii noastre

este de 3.098.000 euro" - a
precizat pentru reprezentanþii
presei, în prima jumãtate a acestei
luni, ing. Gheorghe Budralã,
director executiv al Direcþiei pentru
Agriculturã Sibiu.
Guvernul Boc a aprobat recent,
printr-o hotãrâre de guvern,

aceste ajutoare specifice, destinate îmbunãtãþirii calitãþii
produselor agricole bio. Banii se
vor acorda temporar de la bugetul
de stat prin bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
"Aceastã schemã de sprijin
european urmãreºte creºterea
suprafeþelor ºi a numãrului exploataþiilor agricole înregistrate în
sistemul de agriculturã ecologicã,
dar ºi evitarea ieºirii din sistemul
bio a exploataþiilor care sunt deja
certificate", a adãugat Budralã.

Categorii de
beneficiari
În producþia vegetalã, beneficiarii sibieni trebuie sã deþinã
suprafeþe de la minim 0,30 hectare, pânã la maxim 100 hectare,
aflate în perioada de conversie.
Ei pot cultiva plante anuale,
perene, pãºuni ºi fâneþe. Un astfel
de fermier, care cultivã între 0,3 ºi
5 hectare va primi 1.500 euro pe
exploataþie. Cei care cultivã între
21-50 hectare primesc 2.900

euro.
Crescãtorii de animale (ovine,
caprine, bovine, pãsãri), primesc
bani europeni tot în funcþie de
dimensiunea exploataþiei (numãrul
de animale). Astfel, ciobanii care
deþin între 21 ºi 100 de oi sau capre
în conversie primesc 1.500 euro,
iar peste 100 de ovine/caprine în
conversie primesc 3.500 euro.
Apicultorii care deþin pânã la 50
de familii de albine aflate în
conversie, beneficiazã de 750
euro, iar peste 100 de familii de

albine, 950 euro.
Ing. Dumitru Muþiu, responsabil
cu înregistrarea produselor
ecologice în cadrul Direcþiei
pentru Agriculturã Sibiu, afirmã
cã în judeþul nostru sunt
înregistraþi 21 de producãtori
agricoli care deþin licenþã pentru
produse ecologice, precum ºi 42
de agenþi economici care deþin
licenþe pentru 215 produse
tradiþionale în domeniile: carne,
brânzã, pâine, miere, þuicã ºi
bere.

Sãrbãtoriþii lunii septembrie
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.
RACOVIÞA
Eugenia Dobrin (nr. 85),
Eugenia Fogoroº (nr. 96), Maria
Suciu (nr. 156), Ioan Comºa (nr.
183), Leontina Iacob (nr. 239),
Ioana Raþiu (nr. 246), Florentina
Maxim Bobanga (nr. 253), Teodor
Limbãºan (nr. 394), Ioan Raþiu (nr.

Institu\iile publice, obligate sã
colecteze selectiv
A început campania de
implementare a colectãrii selective
în instituþiile statului. Dacã pânã
acum nu au colectat selectiv
deºeurile, acum sunt obligate sã
o facã. Obligativitatea este
prevãzutã de legea 132/2010,
privind colectarea selectivã.
Aceasta va obliga toþi funcþionarii
din instituþiile publice sã colecteze

selectiv hârtia, plasticul, sticla ºi
aluminiul pentru a fi revalorificate.
Legea 132/2010 reglementeazã colectarea selectivã a
deºeurilor de hârtie, carton, metal,
plastic ºi sticlã în instituþiile publice,
prin stabilirea modului de
organizare ºi operaþionalizare a
colectãrii selective. Legea are ca
obiectiv creºterea gradului de

reciclare ºi de valorificare a
deºeurilor, precum ºi creºterea
gradului de informare ºi
conºtientizare a funcþionarilor
publici, a angajaþilor din instituþiile
publice ºi a cetãþenilor, cu privire
la avantajele colectãrii selective
ºi reciclãrii deºeurilor.
De asemenea, legea 132/2010
este ºi o mãsurã de sprijinire a

aplicãrii în România a Directivei
2008/98/CE a Parlamentului
European privind deºeurile, care
prevede ca statele membre sã
îºi organizeze sisteme de
colectare selectivã a deºeurilor,
obiectivul fiind atingerea þintei de
minimum 50% reciclare a
deºeurilor, fixatã statelor membre
pânã în 2020.

411), Ana Mãerean (nr. 161), Ioan
Lungu (nr. 510), Maria Lungu (nr.
510), Eva Fãcãleþ (nr. 536),
Paraschiva Haica (nr. 580).
SEBEªU DE SUS
Maria Bucurenciu (nr. 66), Ioan
Stoia (nr. 84), Maria Nicula (nr.
97), Maria Ritivoiu (nr. 191), Simion
Nicula (nr. 199), Ioan Doican (nr.

204), Vasile Ritivoiu (nr. 219),
Elisabeta Floare (nr. 241), Eva
Bãnceu (nr. 251), Dumitru
Constantin (nr. 288).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

ANUNÞ IMPORTANT
Primãria comunei Racoviþa
atrage atenþia cetãþenilor ce
sunt branºaþi la reþeaua publicã
de alimentare cu apã potabilã
ºi care au datorii la plata
consumului, cã existã pericolul
ca, din cauza restanþelor mari
cãtre furnizor, înregistrate în
întreaga localitate sã fie sistatã
alimentarea cu apã. „Cei de la
SC Apã Canal SA ne-au
transmis aceastã somaþie ºi sunt
sigurã cã o vor pune în aplicare
dacã nivelu datoriilor nu va

scãdea, cel puþin. E pãcat cã
unii oameni nu înþeleg cã statutul
de consumator sau client îºi da
drepturi, dar ºi obligaþii, pe care
trebuie sã le respecþi în egalã
mãsurã”, ne-a spus primarul
comunei, Florina Peciu Florianu.
De asemenea, am aflat cã se
fac controale pentru depistarea
celor ce sunt branºaþi ilegal la
reþeaua de alimentare cu apã,
aceste persoane fiind pasibile
de amenzi mari ºi întocmirea de
dosare penale pentru furt.
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S-a încheiat asfaltarea
drumului principal din
comunã
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Angajaþii de la Hidroconstrucþia ºi Primãria
Racoviþa au igienizat Valea Moaºei
De patru ani, SC Hidroconstrucþia SA a demarat o interesantã
campanie prin care realizeazã acþiuni de igienizare a diverse
zone turistice din România. În fiecare varã, oamenii cu
responsabilitãþi în domeniul protecþiei mediului ce activeazã la
sucursalele societãþii din întreaga þarã, împreunã cu diverºi
colaboratori locali, îºi aleg o zonã (de obicei, situatã în
apropiererea locurilor unde sunt organizate sucursale) ºi
realizeazã o campanie de igienizare a acesteia. Pe lângã efectul
practic al acestui gen de activitate, campania SC
Hidroconstrucþia SA îºi propune sã sensibilizeze turiºtii ce
frecventeazã zonele „vizate”, pentru a acorda o mai mare atenþie
modului în care se poartã cu natura, sã întãrescã ºi sã
îmbunãtãþeascã relaþia cu autoritãþile publice locale.
(în mod deosebit malurile râului,
dar ºi locurile unde turiºtii preferã
sã campeze), de unde au strâns
aproximativ 15 mc de gunoaie.
Deºeurile au fost adunate în saci
de plastic ºi au fost transportate,
cu ajutorul unui tractor cu remorcã
asigurat de Primãria Racoviþa,
spre groapa de gunoi.
„La igienizarea desfãºuratã pe
Valea Moaºei au participat
angajaþi ai societãþii din Cluj
Napoca, Slatina, Turnu Severin,
Bacãu, Râmnicu Vâlcea, Piteºti,
Sebeº Alba, Siriu, Bucureºti,
Caranºebeº ºi Deva. Acþiunea
este parte a unei instruiri interne

a personalului propriu, organizatã
periodic de societate, cu prilejul
cãreia comunicãm tuturor
participanþilor noutãþile legislative
din domeniul protecþiei mediului,
împãrtãºim diferite probleme pe
care le-am întâmpinat în timpul
desfãºurãrii activitãþii de zi cu zi,
încercãm un schimb de experienþã, dar avem ºi diverse ateliere ºi discuþii, pe teme de interes
pentru toþi colegii. Consider cã am
avut o acþiune reuºitã, suntem
foarte încântaþi de frumuseþea
zonei ºi ospitalitatea oamenilor de
aici, dar cu toþii am fi preferat sã
nu strângem o cantitate aºa de

mare de gunoaie.”, ne-a declarat
Tania Diþu, seful Biroului de
Protecþia Mediului din cadrul SC
Hidroconstrucþia SA Bucureºti.
În completarea sa, primarul
comunei Racoviþa, Florina Peciu
Florianu, ne-a spus: „Ne-am
alãturat cu mare drag ºi entuziasm

campaniei derulatã de Hidroconstrucþia. Am intitulat acþiunea de
astãzi <<Noi curãþãm, voi
pãstraþi!>> ºi sper din tot sufletul
sã-i sensibilizãm pe turiºtii sosiþi în
zonã ºi sã-i convingem sã nu-ºi
mai <<uite>> gunoaiele aici. Valea
Moaºei este acum mult mai curatã,

mai puþin poluatã ºi îmi doresc sã
fie aºa ºi peste câteva luni. 10
dintre angajaþii Primãriei Racoviþa
au participat la aceastã acþiune.”
Acþiunea societãþii Hidroconstruc\ia SA din Zona Turisticã
„Valea Moaºei” s-a desfãºurat în
perioada 25-27 august 2010.
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Anul acesta, societatea
Hidroconstrucþia a ales Zona
Turisticã „Valea Moaºei” pentru
desfãºurarea tradiþionalei
campanii de igienizare din
perioada verii. Joi dimineaþa, 26
august, 15 angajaþi ai societãþii,
toþi inspectori de mediu în cadrul
companiei, au pãrãsit pensiunea
unde s-a aflat pentru trei zile
„cartierul lor general” ºi împreunã
cu angajaþii Primãriei comunei
Racoviþa, au plecat spre Valea
Moaºei pentru acþiunea de
igienizare. În cele câteva ore ale
acþiunii, cei 25 de oameni au
„periat” cea mai mare parte a vãii

Credite
garantate
Centrul Judeþean APIA
Sibiu elibereazã adeverinþe
pentru beneficiarii plãþilor pe
suprafaþã care intenþioneazã
sã acceseze credite de la
bãncile care au încheiat
convenþii cu Agenþia de Plãþi
ºi
Intervenþie
pentru
Agriculturã în vederea
finanþãrii activitãþilor curente.
În acest sens, APIA
conlucreazã direct cu douã

bãnci - Banca Transilvania ºi
CEC Bank SA. Fondul de
Garantare a Creditului Rural
- IFN SA este cel care va
garanta pânã la 50% din
valoarea creditelor acordate
de bancã.
Menþionãm cã valoarea
unui credit reprezintã maxim
70% din suma cuvenitã
beneficiarului prin plata pe
suprafaþã - SAPS.

Asociaþia Propunerea dumneavoastr[
Sportivã pentru dezvoltarea comunei
Racoviþa
De câteva sãptãmâni, au
început demersurile pentru
înfiinþarea Asociaþiei Sportive
Racoviþa. Persoanele interesate
sã fie membri al acestei asociaþii ºi
sã participe la diversele chestiuni
organizatorice ale acesteia, se pot
adresa pentru detalii la domunul
Nicolae Balea (Registrul AgricolPrimãria comunei Racoviþa) sau
la domnul Lucian Gerea (Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã- Primãria comunei
Racoviþa).

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 gândurile lor o pot face prin e mail, pe adresa
jurnalulderacovita
gmail.com
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:
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O delegaþie a GAL “Þara Oltului”
a vizitat Franþa
climatice din aceastã zonã urmând
a fi folosit în viitor pentru
dezvoltarea unei producþii pe o
scarã mai mare.) Delegaþia ce a
fãcut deplasarea în Franþa a fost
formatã din primarii comunelor
Arpaºu de Jos, Cârþa, Cârþiºoara,
Porumbacu de Jos ºi Racoviþa,
câþiva cultivatori de cartofi din zonã,
reprezentanþi ai unor consilii locale
din Þara Oltului etc. Programul
pregãtit de gazdele franceze
pentru vizita sibienilor a cuprins
diverse întâlniri cu primarii din
teritoriul “acoperit” de GAL Pays
Sud de Saint Brieuc, vizitarea unor
exploataþii agricole (cultivatori de
cartofi, ferme de vaci pentru lapte
ºi porci), a unui centru pentru
inseminãrile artificiale sau a SPACESalonul Internaþional de Agriculturã
de la Rennes etc. Cu acest prilej,
membrii delegaþiei au avut prilejul
de a afla lucruri interesante despre
funcþionarea Programului LEADER
în Franþa, oportunitãþile pe care
acest instrument european de
finanþare le poate oferi comunitãþilor
din mediul rural, funcþionalitãþile unui
oficiu de turism ºi politica turisticã
într-un teritoriu LEADER, organizarea ºi conceptul de comercializare a produselor agricole, în mod
deosebit a celor cu specific local,
precum ºi multe alte aspecte cu
implicaþii directe în viaþa agricolã.
Prezenþa primarilor din Þara Oltului

în aceastã delegaþie a avut la bazã
o idea a partenerilor francezi ºi
poate constitui un element ce va
duce la întãrirea legãturilor dintre
cele douã teritorii. De asemenea,
s-a mizat foarte mult pe faptul cã
primarii pot asimila ºi transmite cel
mai bine informaþia, astfel încât
mãcar o parte din “experienþa
francezã” sã poatã fi pusã în
aplicare ºi în localitãþile Þãrii Oltului.
Delegaþia Asociaþiei Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului” a
avut onoarea de a se întâlni cu
vicepreºedintele Adunãrii Naþionale franceze, Marc Le Fur ºi cu
europarlamentarul francez Alain
Cadec. Întâlnirea sibienilor cu cei
doi oameni politici de prim rang din
Franþa a avut loc cu prilejul recepþiei oficiale pe care gazdele au
pregãtit-o vineri, 10 septembrie, la
sediul primãriei din Ploeuc-Sur-Lié,
una din localitãþile importante din
teritoriul LEADER „acoperit” de
GAL-ul francez. În semn de apreciere pentru delegaþia Þãrii Oltului
ºi proiectul agricol comun „Culturile
alimentare ºi energetice”, în cadrul
întâlnirii de la sediul administraþiei
locale din Ploeuc-Sur-Lié, deputatul Marc le Fur a înmânat
preºedintelui Asociaþiei Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”, dr.
Marius Badea, medalia Adunãrii
Naþionale franceze.
Racoviþa a fost reprezentatã în

30 septembrie – termenul limitã
pentru impozite fãrã penalitãþi
 de anul acesta, penalitãþile nu mai sunt de
0.1% pe zi, ci de 2 % pe lunã, începând din
prima zi de întârziere 
Cetãþenii mai au la dispoziþie
câteva sãptãmâni pentru a-ºi plãti
impozitele ºi taxele locale aferente
anului 2010, fãrã sã li se perceapã
penalitãþi. Cei care nu ºi-au
achitat impozitele pânã la
termenul legal de 30 septembrie
vor trebui sã plãteascã majorãri
pentru întârzierea plãþilor
Începând cu 1 iulie, nivelul
majorãrii de întarziere a taxelor ºi
impozitelor la bugetul local este
de 2% din cuantumul obligaþiilor
pentru neachitarea la termen,
calculatã pentru fiecare lunã sau
fracþiune de lunã, începând cu
ziua imediat urmãtoare termenului
de scadenþã.
Guvernul a modificat penalitãþile
pentru întârziere, de la 0,1% pe
zi, la 2% pe lunã, prin OUG 39

din aprilie 2010.
Impozitele ºi taxele locale se pot
plãti la ghiºeul Primãriei, iar de
regulã, ghiºeele se aglomereazã
anual în preajma date de 30
septembrie.

Fãrã penalitãþi
pentru impozitele
majorate de Boc
Persoanele
care au în
proprietate mai multe case, sau
maºini cu o capacitate cilindricã
de peste 2.000 cmc, au de plãtit,
în baza unei ordonanþe de
Guvern, impozite majorate, care
se aplicã începând cu data de 1
iulie, inclusiv pentru cei care ºi-au

plãtit deja impozitul integral pe tot
anul în curs.
Cei care nu plãtesc însã aceste
impozite în cursul anului 2010 nu
plãtesc penalitãþi, dar vor plãti de
anul viitor.
Impozitul este mai mare cu 65%
pentru cea de-a doua locuinþã, cu
150% pentru cea de-a treia, ºi cu
300% mai mult pentru a patra ºi
urmãtoarele în afara adresei de
domiciliu.
Spre exemplu, de la un impozit
stabilit la începutul anului la 115
lei pentru a doua locuinþã,
proprietarul va trebui acum sã
achite în total 140 lei, adicã cu 25
de lei mai mult.
ªi pentru autovehiculele care
depãºesc capacitatea de 2000
cmc taxele s-au dublat, iar pentru
o maºinã de 2200 cmc, un sibian
care avea de plãtit la începutul
anului 396 lei pentru tot anul 2010,
acum va trebui sã scoatã din
buzunar, în total, 594 lei.

colaborãri viitoare. Este clar cã
francezii ºtiu sã se organizeze, sã
se asocieze, sã facã lucrurile în alt
fel decât noi, mult mai eficace ºi mai
rânduit. Am identificat câteva
oportunitãþi de posibile proiecte
viabile ºi la noi în comunã, am stabilit
ceva contacte ºi am speranþa cã
lucrurile vor evolua în sens pozitiv.
Consider cã deplasarea în Franþa
a fost o experienþã deosebit de
beneficã.”.

aceastã delegaþie de
primarul Florina Peciu Florianu ºi consilierul local Camelia
Limbãºan. La întoarcerea delegaþiei din
Franþa, primarul comunei ne-a declarat
urmãtoarele: “Am
încercat sã ne interesãm de absolut toate
lucrurile ºi oportunitãþile ce ar putea sã
aducã beneficii comunei noastre, în
eventualitatea unei

Trotuar nou în
centrul comunei

În aceastã lunã, în zona centralã
a comunei, vor începe lucrãrile de
amenajare a unui trotuar. Calea
de acces pietonalã va fi relizatã
pe partea dreaptã a ºoselei

principale, în zona Biserica
Ortodoxã- Primãria- ªcoala cu
clasele I-VIII. Pentru aceastã
lucrare au fost deja achiziþionate
bordurile ºi piºcoturile din beton,

astfel cã, dupã câteva operaþiuni
pregãtitoare, va fi deschis „frontul”
de lucru. Amenajarea trotuarului
din zona centralã va fi o lucrare
plãtitã din bugetul local al comunei.

Sibiul are mai mulþi angajaþi decât pensionari
Vineri, 10 septembrie, la sediul
Casei Judeþene de Pensii Sibiu,
directoarea Elena Cernea a
organizat o conferinþã de presã în
care a prezentat noutãþile OUG
82/2010, pentru modificarea art.
7 din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal ºi art. III din OUG
58/2010, pentru modificarea ºi
completarea Legii 571/2003.
S-a subliniat faptul cã, în sensul
prezentei Ordonanþe, în sistemul
public de pensii ºi în sistemul
asigurãrilor pentru ºomaj, prin
venituri de naturã profesionalã,
altele decât cele salariale, se

înþelege acele venituri realizate
din drepturi de autor ºi drepturi
conexe. Persoanele fizice care
realizeazã venituri de naturã
profesionalã (drepturi de autor,
drepturi conexe) sunt considerate
asigurate obligatoriu, prin efectul
legii.
Obligaþia declarãrii, calculãrii,
reþinerii ºi plãþii contribuþiilor
individuale de asigurãri sociale ºi
de asigurãri pentru ºomaj revine
plãtitorului de venit. Acesta are
obligaþia de a depune lunar, la
CJP Sibiu ºi AJOFM Sibiu, pânã
la data de 25 a lunii urmãtoare

celei în care s-au plãtit veniturile
de naturã profesionalã, câte o
declaraþie privind evidenþa
nominalã a persoanelor care realizeazã venituri din drepturi de
autor sau drepturi conexe.
Pânã în 9 septembrie 2010,
numãrul total al declaraþiilor
înregistrate în judeþul Sibiu pentru
venituri de naturã profesionalã,
altele decât cele salariale, este de
950. Valoarea contribuþiilor
datorate conform acestor declaraþii este de 155.785 lei. De la data
intrãrii în vigoare a OUG 58/2010
ºi pânã ieri - afirmã Elena Cernea,

director executiv al CJP Sibiu valoarea veniturilor încasate de
Casa Judeþeanã de Pensii Sibiu
pe baza declaraþiilor de drepturi
de autor este de 70.508 lei.
Conform datelor furnizate de
directoarea Cernea, în judeþul
Sibiu sunt înregistraþi, la ora
actualã, 104.547 pensionari cu
pensie de stat. Dintre aceºtia,
67.762 sunt pensionari cu pensie
pentru limitã de vârstã, 8.766 pensionari cu pensie de urmaºi,
21.299 - pensionari cu pensie de
invaliditate, 303 - pensionari cu
pensie anticipatã, 3.047 -

pensionari cu pensie anticipatã
parþial, 336 - pensionari beneficiari
de indemnizaþie de revoluþionar
(conform Legii 341/2004), 141 pensionari beneficiari ai Legii 8
(artiºti), 2.744 - pensionari
beneficiari al Legii 578/2004 (soþ
supravieþuitor), 5.060 - pensionari
cu pensie de agricultori ºi 3.828 pensionari beneficiari de
indemnizaþie de veteran.
Reamintim cã cea mai mare
pensie plãtitã în judeþul nostru
aparþine unui magistrat ºi este în
valoare de 16.885 lei.
Îmbucurãtor, deocamdatã, este

faptul cã, la nivelul judeþului Sibiu,
conform datelor existente în
evidenþa CJP, în luna august 2010
erau înregistraþi 8.849 de
angajatori, iar numãrul total de
asiguraþi era de 147.501. Comparativ cu august 2009, numãrul
angajatorilor (9.779) a scãzut cu
930, iar numãrul total de asiguraþi
(152.383) a scãzut cu 4.882.
Putem remarca aºadar, cã în
judeþul nostru, numãrul
angajaþilor cu carte de muncã
(147.630) depãºeºte numãrul
pensionarilor cu pensie de stat
(104.547).

rosu galben albastru negru

O delegaþie a Asociaþiei Grupul
de Acþiune Localã “Þara Oltului” a
efectuat în perioada 9-16
septembrie, o vizitã- schimb de
experienþã în regiunea Bretania
(Franþa). Sibienii au fãcut aceastã
deplasare la invitaþia GAL Pays
Sud de Saint Brieuc, un partener
mai vechi al celor din Þara Oltului,
acþiunea fiind inclusã în cadrul
Proiectului franco- român “Culturile
alimentare ºi energetice”, (finanþat
prin Programul LEADER), ce a
debutat în primãvara acestui an,
la Avrig. De fapt, vizita în Franþa a
punctat oarecum trecerea la cea
de-a doua etapã a acestui proiect,
ce se va axa pe împãrtãºirea
bilateralã a experienþelor în ceea
ce priveºte cultura cartofului,
valorizarea cunoºtinþelor comune
în acest domeniu, lucruri ce vor
permite formarea cultivatorilor ºi
tehnicienilor din zona Þãrii Oltului
pentru creºterea productivitãþii ºi
îmbunãtãþirea calitãþii. (Prima parte
practicã a proiectului s-a derulat la
începutul lunii mai a acestui an ºi a
constat în înfiinþarea primei plantaþii
experimentale de MISCANTHUS
din aceastã regiune a României.
Pe un teren privat din teritoriul
Avrigului au fost plantate patru parcele cu MISCANTHUS- patru
soiuri diferite, câte un soi pe fiecare
parcelã- soiul ce se va acomoda
cel mai bine la condiþiile pedo-

