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Anunþ privind acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea
locuinþei cu lemne sau gaz
modificare intervenintã în componenþa familiei sau a veniturilor
lunare, în termen de 5 zile de la
data modificãrii.
La completarea cererii se vor
declara toþi membrii familiei care
locuiesc împreunã.
Totodatã vã comunicãm cã
beneficiarii de subvenþie pentru
încãlzirea locuinþei cu gaz nu pot
beneficia ºi de ajutor pentru
încãlzirea locuinþei cu lemne.
BUNURI PENTRU CARE
NU SE ACORDÃ SUBVENÞII
LA GAZ SAU LEMNE
BUNURI IMOBILE
1 - clãdiri sau alte spaþii locative
în afara locuinþei de domiciliu sau
alte imobile aflate proprietate, cu
excepþia celei de domiciliu
BUNURI MOBILE
MIJLOACE DE TRANSPORT*)
2 - autoturisme care depãºesc
1600 cmc
3 - autoutilitare
4 - autocamioane ºi remorci
5 - ºalupe
6 - bãrci cu motor
7 - scutere de apã
8 - iahturi
9 - autobuze
10 - microbuze
UTILAJE AGRICOLE*)
11 - tractor
12- combinã autopropulsatã
UTILAJE DE PRELU
PRELU-CRARE AGRICOLÃ*)
13 - presã de ulei
14 - moarã de cereale

UTILAJE DE
T LEMNUL
PRELUCRAT
PRELUCRA
15 - gater, drujbã
16 - alte utilaje acþionate
hidraulic, mecanic sau electric
DEPOZITE BANCARE
17 - Depozite bancare cu
valoare de peste 3000 lei
TERENURI
18-Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã (teren
intravilan), care depãºesc 1000
mp în zona urbanã ºi 2000 mp în
zona ruralã
Terenuri în zona colinarã
ºi de ºes
19 - arabil ºi fâneaþã cu
suprafaþã de cel puþin 2 ha în cazul
familiilor cu 1-3 pers. sau 3 ha în
cazul familiilor cu peste 3pers.
20 - forestier cu suprafaþã de
cel puþin 2 ha în cazul familiilor cu
1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor
cu peste 3 pers.
21 - vii, livezi, grãdini de legume

ºi flori cu suprafaþã de cel puþin
1 ha în cazul familiilor cu 1-3 pers.
sau 1,5 ha în cazul familiilor cu
peste 3 pers.
Terenuri în zona montanã
22 - forestier cu suprafaþã de
cel puþin 2 ha în cazul familiilor cu
1-3 pers. sau 3 ha în cazul familiilor
cu peste 3 pers.
23 - vii, livezi cu suprafaþã de
cel puþin 1,5 ha în cazul familiilor
cu 1-3 pers. sau 2 ha în cazul
familiilor cu peste 3 pers.
24 - pãºuni ºi fâneþe cu suprafaþã de cel puþin 4 ha în cazul
familiilor cu 1-3 pers. sau 5 ha în
cazul familiilor cu peste 3 pers.
CA
TEGORII DE
CATEGORII
ANIMALE/ PÃSÃRI
25 - peste 3 bovine
26 - peste 5 porcine
27 - peste 20 ovine/caprine
28 - peste 15 familii de albine
Cuantumul maxim pentru care
se acordã ajutorul pentru

Cuantumul ajutor încãlzire- gaze naturale
(NOIEMBRIE 2010 - MAR
TIE 201
1)
MARTIE
2011)
TREPTE VENITURI
<155 lei
între155,1 lei ºi 210 lei
între 210,1 lei ºi 260 lei
între 260,1 lei ºi 310 lei
între 310,1 lei ºi 355 lei
între 355,1 lei ºi 425 lei
între 425,1 lei ºi 480 lei
între 480,1 lei ºi 540 lei
între 540,1 lei ºi 615 lei

CUANTUM
262 lei
162 lei
137 lei
112 lei
87 lei
62 lei
44 lei
31 lei
19 lei

încãlzirea locuinþei cu lemne sau
gaz este de 615 lei net pe
membru de familie pentru lunile
noiembrie 2010 - martie 2011.

Pentru alte informaþii ºi detalii,
vã veþi adresa la prim[ria
comunei Racoviþa la telefon
0269/527201.

Cuantumul ajutor încãlzire- lemne, cãrbuni sau combustibili
petrolieri (NOIEMBRIE 2010- MAR
TIE 201
1)
MARTIE
2011)
TREPTE VENITURI
<155 lei
între 155,1 lei ºi 210 lei
între 210,1 lei ºi 260 lei
între 260,1 lei ºi 310 lei
între 310,1 lei ºi 355 lei
între 355,1 lei ºi 425 lei
între 425,1 lei ºi 480 lei
între 480,1 lei ºi 540 lei
între 540,1 lei ºi 615 lei

CUANTUM
54 lei
48 lei
44 lei
39 lei
34 lei
30 lei
26 lei
20 lei
16 lei

Festivalul „Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”ediþia a III-a
Organizarea unui asemenea
festival implicã un extraordinar de
mare volum de muncã, depusã de
zeci sau poate chiar sute de
persoane. Pe lângã organizatorii
ºi colaboratorii acestora, au
contribuit la reuºita ediþiei de la

Producãtori tradiþionali ºi pastrãtori ai obiceiurilor strãvechi, iubitori ai muzicii tradiþionale româneºti ºi
ai dansului popular, diverºi meºteºugari din Þara Oltului etc., ºi-au dat întâlnire duminicã, 26
septembrie, în satul Bradu (pe terenul învecinat Complexului Turistic „Hacienda”), pentru a participa la
cea de-a treia ediþie a Festivalului „Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”. Chiar dacã încã se poate spune
cã manifestarea este la început de drum, ediþia organizatã în acest an la Bradu a dovedit capacitatea
organizatorilor (Asociaþia Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului”, cu sprijinul Primãriei ºi Consiliului
Local al oraºului Avrig, Centrului de Informare Turisticã Avrig ºi al Asociaþiei „Prietenii Avrigului”) de a
gestiona foarte bine o asemenea acþiune, festivalul sporind în calitate de la o ediþie la alta.

Bradu ºi echipele de voluntari
localnici, personalul Poliþiei oraºului
Avrig, dar ºi absolut toþi
participanþii ce au avut standuri,
care, prin modul de prezentare a
produselor ºi aranjamentul
locurilor ocupate, au dovedit imaginaþie ºi mult bun gust ºi au
fãcut o bunã imagine acþiunii.
Au fost reprezentate aproape
toate localitãþile ce sunt cuprinse
în teritoriul „acoperit” de Asociaþia
grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”, varietatea produselor ºi
tradiþiilor prezentate, a producãtorilor prezenþi, fiind cu
adevãrat impresionantã. Miere ºi
produse apicole, brânzã ºi
diverse produse lactate, legume
sau fructe, cereale, þuicã ori rachiu
din fructe, o varietate de produse
culinare, cele mai multe preparate
la faþa locului (tocãniþã de miel,
pastramã, gulaº avrigenesc,
sarmale, cocoloºi cu brânzã,
plãcinte de tot felul, pitã de casã,
scoveri, uscãþele, gemuri ºi
conserve de casã- murãturi,
compoturi, clãtite etc), þesãturi ºi
cusãturi tradiþionale, obiecte
decorative din lemn sau metal,
corfe sau coºuri din nuiele, linguri
de lemn, icoane pe sticlã sau lemn,
au fost doar câteva din elementele
ce au alcãtuit „tabloul” colorat al
acestei ediþii. (Cea mai mare parte

a produselor expuse au purtat pe
etichetã menþiunea „Produs în
Þara Oltului”, acest fapt fiind parte
a strategiei organizatorilor de a
transforma acest slogan într-un
brand recunoscut pentru zonã.)
Nu au lipsit obiceiurile tradiþionale (sosirea alaiului de nuntã cu
zestrea miresei, condus de feciori
cãlãraºi- prezentat de membrii
Asociaþiei de la poalele NegoiuluiPorumbacu, ºezãtoarea tradiþionalã - prezentatã de grupul de
adulþi din Arpaºu de Sus, obiceiul
de nuntã de la Avrig- prezentat
de Ansamblul Folcloric „Purtata
Avrigului” al Casei de Culturã
Avrig etc.), dar nici muzica ºi
dansul tradiþional (pe scena
festivalului au susþinut scurte
recitaluri grupuri sau ansambluri
folclorice ºi soliºti din mai multe
localitãþi ale zonei), astfel cã cei
ce au venit, fie ºi numai pentru
câteva ore, la festival, au avut
toate condiþiile pentru a se simþi
bine, în cel mai tradiþional mod
românesc.
(continuare în pagina 4)

ANUNÞ IMPORTANT
Primãria comunei Racoviþa anunþã toþi cetãþenii cã, începând din
data de 25 octombrie, a început distribuirea pubelelor pentru
colectarea gunoiului menajer. Pubelele se vor distribui gratuit, câte
una pentru fiecare numãr de casã.
Nu vor primi pubele persoanele care nu au achitat la zi impozitele
ºi taxele locale.
Distribuirea pubelelor este inclusã în Proiectul „Eco Sistem Avrigproiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a
PRIMÃRIA RACOVIÞA
deºeurilor municipale”.

rosu galben albastru negru

Cererile pentru acordarea
subvenþiilor pentru încãlzirea cu
lemne sau gaz se vor ridica de
la sediul Primãriei Racoviþa.
Cererile ºi declaraþiile pe
propria rãspundere intrã sub
incidenþa legii penale ºi se vor
depune la sediul Primãriei
comunei Racoviþa, însoþite de
urmãtoarele documente:
1)- copii xerox acte de
identitate pentru toþi membrii
familiei, sau copie livret familie;
2)- copie facturã gaz cât mai
recentã (luna septembrie);
3)- adeverinþe venituri:
PENTRU PENSIONARI:
- cupoane pensie, aferente
lunii septembrie 2010
PENTRU SALARIAÞI
- adeverinþã salariu luna
septembrie 2010
PENTRU ªOMERI
- cupon ºomaj luna septembrie 2010
PENTRU PERSOANELE
FÃRÃ VENITURI
- adeverinþã de la Finanþele
Publice Tãlmaciu din care sã
rezulte cã nu au niciun fel de
venituri
PENTRU FFAMILIILE
AMILIILE CU
COPII, SE VOR PREZENT
A
PREZENTA
CUPOANELE DE ALOCAÞII
DE ST
AT SAU EXTRASE
STA
DE CONT
CAÞIA
CONT,, DACÃ ALO
ALOCAÞIA
INTRÃ PE CARD.
Conform legii, persoanele sunt
obligate sã aducã la cunoºtiinþa
Primãriei Racoviþa orice
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ªcoala îºi dezvoltã relaþiile cu diverºi parteneri europeni
21 de elevi ºi 6 cadre didactice de la ªcoala cu clasele I-VIII din
comuna Racoviþa au participat în perioada 17- 23 octombrie, în trei
þãri ale Europei (Franþa, Belgia ºi Polonia), la o nouã etapã a
Proiectului European Comenius „Plante aromatice folosite în
bucãtãria europeanã”, cel mai important proiect internaþional în
care aceasta instituþie a fost implicatã vreodatã.
Racoviþenii, împãrþiþi în trei grupe
distincte, au fost oaspeþii colegilor
ºi prietenilor din cele trei þãri
europene, majoritatea gazdelor de
acum fiind, la rândul lor, oaspeþii
sibienilor în etapa anterioarã a
acestei acþiuni comune.

Coordonatorul proiectului din
partea ªcolii cu clasele I-VIII
Racoviþa, prof. Camelia Limbãºan,
ne-a informat cã programul pregãtit
de fiecare dintre instituþiile de
învãþãmânt ce au fost gazdele
grupelor din Racoviþa a cuprins

mai multe ateliere de lucru
organizate pe tema proiectului,
prezentãri ºi activitãþi practice ce
s-au desfãºurat în comun (în cadrul
acestor întâlniri oaspeþii, alãturi de
partenerii de la fiecare ºcoalã
gazdã, au discutat despre principalele plante folosite la pregãtirea
diverselor feluri de mâncare în
fiecare dintre þãrile de unde provin,
au învãþat sã gãteascã diferite
mâncãruri tradiþionale etc), dar ºi
întâlniri cu elevii ºi cadrele didactice
din fiecare instituþie, vizitarea unor
obiective de interes turistic, istoric
sau cultural, diverse activitãþi
recreative etc. De asemenea, am
mai aflat cã, pentru aceastã etapã
de “mobilitate”, numãrul persoanelor implicate din partea tuturor
partenerilor din acest proiect, a fost
de aproximativ 250.
Proiectul Comenius „Plante
aromatice folosite în bucãtãria
europeanã” a debutat în toamna

anului trecut, printr-o întâlnire a
tuturor coordonatorilor de proiect,
iar prima serie de schimburi de
elevi ºi cadre didactice s-a derulat
în luna mai a acestui an, una dintre
localitãþile gazdã fiind Racoviþa.
În aceastã acþiune sunt implicate
9 instituþii de învãþãmânt din 7 þãri
ale Europei (Franþa, Belgia,
Polonia, Cipru, Italia, Turcia ºi
România).
Vom reveni cu un material mai
amplu în numãrul urmãtor al publicaþiei JURNAL DE RACOVIÞA.

Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” este
aproape de momentul depunerii
dosarului de candidaturã în
vederea selecþiei ºi acreditãrii ca
structurã GAL. Vinerea trecutã,
la Biblioteca Orãºeneascã din
Avrig s-a desfãºurat Adunarea
Generalã Extraordinarã a
asociaþiei, motivul principal al
acestei întâlniri fiind cel al aprobãrii
propriului planul de dezvoltare

Asociaþia
Sportivã
Racoviþa

localã, element ce stã la baza
dosarului de candidaturã pentru
acreditare. La ºedinþã au
participat reprezentanþi din
aproape toate localitãþile
“acoperite” de GAL, primari,
oameni de afaceri, reprezentanþi
ai
unor
organizaþii
neguvernamentale, persoane
fizice, alþi invitaþi. Dupã ce s-a
prezentat în linii mari conþinutul
strategiei ºi s-au parcurs

elementele dosarului de
candidaturã, s-au purtat discuþii
pentru anumite capitole ºi s-au
fãcut ultimele propuneri, iar la final,
dosarul a fost aprobat prin votul
celor prezenþi.
Conform planificãrii, dupã ce
vor fi efectuate toate completãrile
ºi modificãrile asupra cãrora s-a
convenit, dosarul de candidaturã
al Asociaþiei Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” va fi depus

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).

INFORMARE
cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa din data de
20 octombrie 2010
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1.
Hotãrârea
privind
rectificarea bugetului local de
venituri ºi cheltuieli pe anul 2010;
2.
Hotãrârea
privind
completarea domeniului privat al
comunei Racoviþa cu suprafaþa
de 12,89 ha teren, afectat de
lucrãrile CHE Racoviþa;

3. Hotãrârea privind aprobarea
transferului unei porþiuni de 1800
m drum, în suprafaþã de 10.800
mp+ drum cuprins între DJ 105 G
ºi CHE Racoviþa, din domeniul
public al comunei în domeniul
public al Consiliului Judeþean
Sibiu;
4. Hotãrârea privind aprobarea
prelungirii acreditãrii serviciului de

asistenþã socialã al comunei
Racoviþa;
5.
Hotãrârea
privind
aprobarea fiºei de fundamentare
pentru modificarea preþului la apã
potabilã în comuna Racoviþa.
Toate proiectele de
hotãrâre au fost iniþiate
de primarul comunei,
Florina Peciu Florianu.

pentru evaluare la autoritatea
judeþeanã ce are competenþe în
acest domeniu, marþi, 26
octombrie.
Tot în cadrul întâlnirii, s-au fãcut
propuneri pentru diferite acþivitãþi
ce vor fi propuse de asociaþie
pentru Agenda Cultural- Sportivã
pentru anul 2011 a Consiliului
Judeþean Sibiu, s-a aprobat
intrarea în asociaþie a unor noi
membri, a fost fãcut un scurt bilanþ
al recentei vizite efectuate de o
delegaþie a acestui organism în
Franþa (Bretania), la invitaþia unui
GAL partener, s-a aprobat
iniþierea unor demersuri în
vederea
stabilirii
unor
parteneriate cu o structurã de tip
GAL din Polonia, s-a prezentat
bilanþul celei de-a treia ediþii a
Festivalului “Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului”, au fost discutate
diverse
alte
chestiuni
organizatorice.
Asociaþia GAL “Þara Oltului”
are în componenþã parteneri
publici ºi privaþi, precum ºi
persoane fizice, din teritoriul
cuprins între Arpaºu de Jos ºi
Câineni (judeþul Vâlcea). În total,

teritoriul “acoperit” de asociaþie are
10 centre administrative, din care
1 oraº (Avrig) ºi 9 comune
(Arpaºu de Jos, Cârþa,
Cârþiºoara, Porumbacu de Jos,
Racoviþa, Turnu Roºu, Boiþa,
Boiºoara ºi Câineni). Zona Þãrii
Oltului este una cu caracter
preponderant rural.
Principalele obiective cuprinse
în Planul de Dezvoltare Localã al
asociaþiei vizeazã punerea în
practicã a unor proiecte pentru

dezvoltarea ºi modernizarea
exploataþiilor agricole, creºterea
valorii adãugate a produselor
agricole ºi forestiere, încurajarea
activitãþilor turistice ºi acordarea
de sprijin pentru crearea de IMMuri.
Dacã dosarul de candidaturã
va fi selectat, membrii ºi partenerii
Asociaþiei GAL “Þara Oltului” vor
putea depune proiecte pentru
accesare de fonduri pe Axa 4
LEADER.

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 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:

Str.
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Asociaþia Grupul de Acþiune Localã “Þara Oltului” ºi-a
definitivat dosarul de candidaturã pentru acreditare
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Alimente pentru persoanele cele mai
defavorizate
De câteva zile, la Primãria
comunei Racoviþa a început
distribuirea alimentelor provenite
prin Planul anual European de
furnizare Ajutoare alimentare în
beneficiul persoanelor cele mai
Defavorizate (PEAD) pentru anul
2010.
Pentru moment, locuitorii din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus ce
beneficiazã de acest tip de
ajutoare vor primi 14 kg de fãinã
albã, 3,6 kg de paste fãinoase, 1
kg de zahãr ºi 1,4 kg de biscuiþi.
Surse din cadrul instituþiei neau informat cã programul de
distribuire al alimentelor este între
orele 9 ºi 15 (de luni pânã joi) ºi
între oele 9 ºi 12 (în zilele de
vineri).

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
minim garantat, acordat 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 ºi 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, pe lângã cele a cãror
distribuire a început deja, urmând
a mai fi acordate douã produse,
respectiv lapte praf (1 kg/beneficiar) ºi mãlai (7 kg/beneficiar).
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.

Întâlnire de evaluare a proiectului “Comorile din Þara Oltului” Serviciul Voluntar pentru

prima ºedinþã desfãºuratã dupã
cea de-a treia ediþie a
concursului, scopul principal al
întâlnirii fiind acela de evaluare a
acþiunii. Întâlnirea a fost organizatã la instituþia de învãþãmânt
din Scoreiu deoarece s-a dorit
respectarea obiceiului ca locul
primei întâlniri, dupã fiecare ediþie
de concurs, sã fie acasã la
câºtigãtori, copiii din localitate fiind

de orientare turisticã ºi culturã
generalã “Comorile din Þara
Oltului” se va desfãºura, luni, 15
noiembrie 2010, la ªcoala cu
clasele I-VIII din comuna Cârþa.
Concursul „Comorile din Þara
Oltului”, este cel mai important
proiect de tip LEADER dedicat
copiilor din zona de sud a judeþului.
Organizatorul principal al acþiunii
este Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului”, care la
fiecare ediþie, se bucurã de
sprijinul mai multor colaboratori.
La ediþia 2010, ce s-a desfãºurat la Avrig, în Zona Turistica
“Valea Avrigului”, au participat 66
de copii din întreg teritoriul sibian al
Þãrii Oltului, bãieþi ºi fete cu vârsta
cuprinsã între 12 ºi 15 ani (11
echipaje), reprezentanþi ai
localitãþilor Arpaºu de Jos, Arpaºu
de Sus, Cârþa, Cârþiºoara, Scoreiu,
Porumbacu de Jos, Avrig, Mârºa,
Racoviþa, Turnu Roºu ºi Boiþa,
alãturi de profesori coordonatori sau
însoþitori din rândul comunitãþilor pe
care le reprezintã.

Având în vedere apropierea
sezonului rece 2010-1011, în
scopul prevenicii unor situaþii
nedorite ºi pentru desfãºurarea
normalã a activitãþii economice ºi
sociale, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 307/2006
privind apãrarea împotriva
incendiilor, Ordinului MAI nr. 163/
2007- Norme generale de apãrare împotriva incendiilor ºi a Legii
nr. 481/2004, Legea protecþiei
civile, se impune aplicarea unor
mãsuri speciale. Astfel, se interzic
urmãtoarele activitãþi:
- depozitarea furajelor (clãi de
fân, paie, coceni) la o distanþã mai
micã de 10 m faþã de imobile ºi
anexe gospodãreºti;
- lãsarea nesupravegheatã a
focului deschis în apropierea
imobilelor (locuinþe, enexe
gospodãreºti etc), depozitelor de
furaje ºi a altor materiale combustibile;
- folosirea instalaþiilor electrice,
submãsura 125-a pot beneficia: inclusiv a celor de încãlzire ºi
Unitãþile administrativ-teritoriale preparare a hranei, cu improvizaþii;
deþinãtoare de terenuri agricole
- accesul copiilor la instalaþiile
ºi/sau de infrastructura de acces electrice ºi de gaz, joaca cu focul
la exploataþiile agricole, prin sau cu materiale explozive;
reprezentanþii lor legali; Asociaþiile
- afumarea produselor de carne
de Dezvoltare Intercomunitarã în podurile caselor sau afumãtori
(ADI) deþinãtoare de terenuri
agricole ºi/ sau de infrastructura
de acces la exploataþiile agricole
ºi Organizaþiile/Federaþiile de
utilitate publicã ale proprietarilor/
deþinãtorilor de terenuri agricole.
Pentru submãsura 125-b,
beneficiari eligibili sunt: pro26 de persoane ºi-au pierdut
prietarii/deþinãtorii (cu drept de
administrare) privaþi de pãdure, viaþa anul trecut ºi alte 75 au avut
persoane fizice ºi juridice; de suferit în urma exploziilor sau
asociaþiile de proprietari/deþinãtori intoxicaþiilor cu monoxid de carprivaþi de pãdure; unitãþile admi- bon pentru cã au fãcut impronistrativ-teritoriale deþinãtoare de vizaþii sau au utilizat incorect
pãdure; Asociaþiile de Dezvoltare aparatele alimentate cu gaz sau
Intercomunitarã (ADI) deþinãtoare nu au curãþat coºurilor de evade pãdure ºi Regia Naþionalã a cuare a gazelor arse. Acestea
Pãdurilor – ROMSILVA, prin sunt principalele cauze ale producerii unor evenimente grave.
Direcþia Silvicã Sibiu.
E.On Gaz recomandã sibienilor
sã fie foarte atenþi atunci când pun
în funcþiune aparatele ºi instalaþiile
de încãlzire alimentate cu gaz,
acum, în sezonul rece, pentru cã
este perioada în care creºte pericolul producerii unor accidente
sau a intoxicaþiilor cu monoxid de
carbon în urma folosirii necorespunzãtoare a instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale, respectiv
a efectuãrii unor modificãri
neautorizate ale acestora.
În anul 2009, în aria de competenþã a E.On Gaz au avut loc
Rada Cãlin (nr. 300).
46 de explozii sau incendii
datorate în cea mai mare parte
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã folosirii incorecte a aparatelor de
lunã multã sãnãtate, fericire ºi utilizare alimentate cu gaze
bucurii alãturi de cei dragi.
naturale sau a improvizaþiilor efecLA MULÞI ANI! tuate la aceste instalaþii. De ase-

Sesiune de proiecte pe agriculturã ºi silviculturã
Conform deciziei Autoritãþii de
Management pentru Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã
(PNDR), pentru Mãsura 125,
aceasta este cea de-a doua ºi
ultima sesiune din acest an pentru
Mãsura 125 - „Îmbunãtãþirea ºi
dezvoltarea infrastructurii legate
de dezvoltarea ºi adaptarea
agriculturii ºi silviculturii”.
Depunerea cererilor de finanþare
aferente Mãsurii 125 se face la
Oficiul Judeþean al Agenþiei de Plãþi
pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
Sibiu, (str. Someºului nr. 49), zilnic,
între orele 9-14. Termenul limitã al
depunerii cererilor de proiecte
pentru aceastã sesiune este luni,
15 noiembrie 2010, ora 12.
Pentru a primi finanþare nerambursabilã, solicitanþii sibieni trebuie
sã îndeplineascã cerinþele de
conformitate ºi eligibilitate menþionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei mãsuri de
finanþare, care poate fi descãrcat

gratuit de pe pagina de internet a
Agenþiei de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit,
www.aprdp.ro.
Fondurile disponibile acestei
Mãsuri sunt de 148.774.185 euro,
repartizate pe douã submãsuri.
Astfel, submãsura 125-a „Îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea ºi
adaptarea agriculturii” are
disponibilã o finanþare nerambursabilã de 89.264.511 euro, iar
submãsura 125-b „Îmbunãtãþirea
ºi dezvoltarea infrastructurii legate
de dezvoltarea ºi adaptarea
silviculturii” - 59.509.674 euro.
În cadrul submãsurii 125-a,
sunt alocate strict pentru proiectele de investiþii în sistemele de
irigaþii 40,1 milioane euro ºi 49
milioane euro sunt disponibile
pentru celelalte tipuri de investiþii,
respectiv modernizarea drumurilor de acces, a drumurilor
agricole de exploataþie etc.

Obiective
Pe submãsura 125-a, beneficiarii pot solicita fonduri pentru:
creºterea eficienþei activitãþii
agricole prin îmbunãtãþirea
aprovizionãrii cu input-uri ºi o mai
bunã valorificare a produselor
rezultate; diminuarea riscului ºi
incertitudinii în agriculturã prin
reducerea incidenþei fenomenelor
naturale (secetã, inundaþii, eroziunea solului etc.) ºi pentru
ameliorarea calitãþii mediului ºi
diminuarea surselor de poluare.
Pentru submãsura 125-b,
obiectivele specifice vizeazã: dezvoltarea infrastructurii pãdurii în
vederea asigurãrii competivitãþii
sectorului forestier ºi diminuarea
riscului incidenþei fenomenelor naturale periculoase asupra pãdurii.

Beneficiari eligibili
De fondurile alocate pentru

Sãrbãtoriþii lunii octombrie
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
Rodica Dumitru (nr. 1K), Valeriu
Stoichiþã (nr. 4), Elena Mereºiu
(nr. 10), Maria Ghiriºan (nr. 113),
Aurel Fogoroº (nr. 144), Ioan
Mureºan (nr. 176), Ieronim

Rãcean (nr. 222), Iosif Cãlin
(nr.230), Ana Pãcurar (nr. 244),
Florentina Zdrenghea (nr.2669,
Maria Pãcurariu (nr. 283), Ioan
Stoichiþã (nr. 308), Elena Furdui
(nr. 330), Ana Iancu (nr. 393),
Paraschiva Stoica (nr. 467), Maria
Comãnean (nr. 471), David Olaru
(nr.493), Gheorghe Bucur (nr.
508), Ana Subþirelu (nr. 542),
Dumitru Pãdure (nr. 581), Ioan
Viorica Bora (nr. 78), Maria
Pascu (nr. 595).
Sãbãduº (nr. 109), Maria Trifan
(nr. 172), Iustina Nicula (nr. 199),
SEBEªU DE SUS
Mircea Lugojan (nr. 24), Ioan Viorica Gîrþonea (nr. 225), Viorica
Ritivoiu (nr. 37), Ioana Savu (nr. Zidaru (nr. 265), Maria Marcu (nr.
45), Nicolae Cãian (nr. 48), 281), Valentin Tulpan (nr. 287),

Situaþii de Urgenþã al
Comunei Racoviþa
atenþioneazã cetãþenii

improvizate din lemn;
- blocarea cãilor de acces prin
dsepozitareade diderse materiale
sau parcarea utilajeloragricole ºi
a autovehiculelor de cãtre
proprietarii acestora;
- lãsarea deschisã a robineþilor
de apã în curþi ºi în grãdini;
- aprinderea cauciucurilor sau
a altor materiale combustibile care
pot determina izbucnirea unor
incendii;
- folosirea focului deschis, sub
formã de lumânãri sau fãclii, în
scopul iluminatului în ºuri, poduri,
pivniþe, magazii;
- aruncarea cenuºei cu jar în
grãdini.
Cetãþenii au obligaþia de a
verifica, repara ºi curãþii coºurile
de fum ºi sobele, precum ºi de a
curãþa ºi elibera podurile locuinþelor de materiale combustibile ºi
uºor inflamabile.
RESPECTÂND ACESTE REGULI DE PREVENIRE, VÃ APÃRAÞI VIAÞA ªI BUNURILE!
În caz de incendiu sau altã urgenþã publicã, apelaþi la telefoanele: 0269/527201 - Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Racoviþa (Primãria), sau
la 112.

Improvizaþiile la gaze vã
pot pune în pericol viaþa
menea, s-a înregistrat un numãr
de 39 de cazuri de asfixii ºi intoxicaþii cu monoxid de carbon,
având drept cauzã principalã lipsa
tirajului la coºurile de evacuare a
gazelor arse.
Pentru prevenirea evenimentelor grave, E.On Gaz Distribuþie
informeazã cã, pentru propria lor
siguranþã, consumatorii trebuie sã
respecte cu stricteþe anumite reguli
privind utilizarea instalaþiilor de
gaze naturale. Astfel, oamenii nu
trebuie sã doarmã cu focul deschis
(în cazul aparatelor neautomatizate); sã nu doarmã în încãperi cu
aparate de utilizare neracordate
la coºul de fum (aragaz, de exemplu); sã nu lase focul nesupravegheat la arzãtoarele neautomatizate; sã nu foloseascã aparate de
utilizare care nu sunt etanºe sau
nu au tiraj; sã nu foloseascã
improvizaþii la instalaþiile de utilizare;
sã asigure o ventilare permanentã
în încãperile unde funcþioneazã
centralele termice sau aparatele de
consum cu flacãrã liberã ºi sã asigure
verificarea ºi curãþarea coºurilor de
fum cel puþin de douã ori pe an (o
datã, obligatoriu înaintea începerii
sezonului rece).

rosu galben albastru negru

Luni dupã amiazã, 18 octombrie, la ªcoala cu clasele I-VIII
din Scoreiu s-a desfãºurat întâlnirea organizatorilor concursului
“Comorile din Þara Oltului”. Au
participat reprezentanþi ai grupelor
locale de organizatori din Turnu
Roºu, Racoviþa, Mârºa, Avrig,
Porumbacu de Jos, Cârþa ºi
bineînþeles, localitatea gazdã,
precum ºi invitaþi de la Sibiu. A fost

câºtigãtorii ediþiei 2010. De altfel,
cea mai mare parte a întâlnirii a
fost dedicatã copiilor câºtigãtori,
aceºtia fiind invitaþi pentru a-ºi
împãrtãºii impresiile ºi experienþele
acumulate cu prilejul participãrii la
acest concurs. Cei din echipa de
organizatori au încercat sã afle de
la copii care au fost pãrþile bune ºi
pãrþile mai puþin bune ale acþiunii,
care ar fi îmbunãtãþirile ce ar trebui
aduse acesteia etc, toate aceste
informaþii fiind de mare folos pentru
pregãtirea ediþiei viitoare a
competiþiei. Dupã ce i-au ascultat
pe cei mici, organizatorii “Comorilor din Þara Oltului”, au discutat
despre bilanþul economic al ediþiei,
dar ºi chestiuni legate de probele
de concurs, regulamentele acþiunii, diverse alte chestiuni organizatorice. Tot cu acest prilej, s-a
acceptat propunerea fãcutã de reprezentanþii echipei din comuna
Porumbacu de Jos ca ediþia 2011 a
concursului sã se desfãºoare pe
teritoriul comunei. Urmãtoarea întâlnire a organizatorilor concursului
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Festivalul „Produse
Produse șii Tradiţii
Tradi ii în
n Ţara
ara Oltului”Oltului
ediţia
edi ia a III-a

cã acest eveniment va deveni un Printre cei ce au avut standuri de
festival de tradiþie, reprezentativ prezentare cu diverse produse sau aflat ºi urmãtorii producãtori:
pentru Þara Oltului.
David Ivan, Simion Ivan,
Echipa comunei
Florentina Maxim Bobanga, Delia
Cãlin, Simona Cãlin, Paraschiva
Racoviþa
Olariu, Cornel Tatu, Cornel Balea.
ªi la aceastã ediþie a festivalului,
Au depus eforturi dosebite
comuna Racoviþa a fost repre- pentru asigurarea transportului
zentatã de o echipã numeroasã. participanþilor din Racoviþa ºi

amenajarea standurilor, urmãtoarele familii: Aurel Mãrgineanu,
Aurel Olariu, Nicolae Raþiu, Simion
Olariu, Cornel Balea ºi Lucian
Gerea.
De asemenea, la ediþia a III-a a
Festivalului „Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului” au fost prezenþi ºi
urmãtorii elevi ai ªcolii cu clasele
I-VIII Racoviþa, pregãtiþi de prof.

Anca Bucur: David Raþiu, Camelia
Olariu, Andreea Scorobeþ, Bogdan Ritivoi, Iulia Vasiu, Dragoº
Raþiu, Gabriela Moldovan ºi
Andreea Gheorghiþã. Copiii din
Racoviþa au avut un stand
deosebit de apreciat (icoane pe
sticlã) ºi au contribuit la realizarea
spectacolului folcloric din cadrul
festivalului.

Se acord
acordă subvenţii
subven ii pentru bovine
! Cererile se depun la Centrul Judeþean APIA,
pânã la data de 30 octombrie 2010 !
Aplicarea schemelor de Plãþi
Naþionale Directe Complementare
în sectorul zootehnic la specia
bovine se face în acord cu reglementãrile comunitare în domeniu
ºi Ordinul Ministerului Agriculturii
215/2010 (publicat în Monitorul
Oficial nr. 667/29 septembrie
2010). În acest sens, Agenþia de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) anunþã crescãtorii de
bovine, persoane fizice ºi juridice,
cã, în perioada 1-30 octombrie
2010, pot depune cereri pentru a

beneficia de prima pe exploataþie.
Fiecare producãtor - declarã
Teodor Haþegan, director executiv al Centrului Judeþean APIA
Sibiu - trebuie sã îndeplineascã
cumulativ mai multe condiþii, în
funcþie de perioada înfiinþãrii exploataþiei. Astfel, pentru exploataþiile înfiinþate pânã la 31 ianuarie
2008, exploataþia trebuie: sã fie
de minimum 3 capete de bovine
la data de 31 ianuarie 2008;
vârsta bovinelor sã fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie

2008; sã fie înregistratã în Registrul naþional al exploataþiilor la
data solicitãrii primei; sã nu aibã
datorii restante la bugetul de stat
ºi/sau la bugetul local, la data
solicitãrii primei.
Pentru exploataþiile înfiinþate în
perioada 1 februarie 2008-31
ianuarie 2009: exploataþia sã fie
de minimum 3 capete de bovine
la data de 31 ianuarie 2009;
vârsta bovinelor sã fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie
2009; exploataþia sã fie înregistratã
în Registrul naþional al exploataþiilor la data solicitãrii primei; sã
nu aibã datorii restante la bugetul

de stat ºi/sau la bugetul local, la
data solicitãrii primei.
Pentru exploataþiile înfiinþate în
perioada 1 februarie 2009-31
ianuarie 2010: exploataþia sã fie
de minimum 3 capete de bovine
la data de 31 ianuarie 2010;
vârsta bovinelor sã fie de minimum 6 luni la data de 31 ianuarie
2010; exploataþia existã înregistratã în Registrul naþional al
exploataþiilor la data solicitãrii
primei; sã nu aibã datorii restante
la bugetul de stat ºi/sau la bugetul
local, la data solicitãrii primei.
Cererea de solicitare a primei
pe exploataþie, aferentã fiecãrei

exploataþii deþinute de cãtre crescãtorii sibieni, se depune individual, sau prin reprezentant legal,
la Centrul Judeþean APIA Sibiu. Ea
trebuie însoþitã de urmãtoarele
documente: copie de pe BI/CI/CUI/
CIF, dupã caz; copie de pe documentele care atestã provenienþa
animalelor pentru exploataþiile
înfiinþate în perioada 1 februarie
2008 - 31 ianuarie 2010; declaraþie
pe proprie rãspundere cã animalele
pentru care se solicitã prima nu au
fost eligibile la platã pentru primã în
anul 2008 ºi/sau 2009, cu excepþia
transferului integral al exploataþiei
ºi al animalelor, pentru exploataþiile

înfiinþate în perioada 1 februarie
2008 - 31 ianuarie 2010; declaraþie pe proprie rãspundere cu
numãrul de bovine deþinute la data
depunerii cererii, în vederea reactualizãrii bazei de date a Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale; declaraþie pe proprie rãspundere cã nu au datorii restante
la bugetul de stat ºi/sau la bugetul
local, la data solicitãrii primei; copii
ale documentelor care atestã
schimbarea formei de organizare
conform prevederilor Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr. 44/
2008, cu modificãrile ulterioare,
dacã este cazul.

Potenţialul
Poten
ialul zootehnic al Sibiului - în
n scădere
sc dere
Creºterea animalelor a fost ºi
este o preocupare constantã
pentru sibieni. În aceastã perioadã ea are însã nevoie de intervenþia statului, prin politici directe
ºi competente pentru o dezvoltare
durabilã. Altfel, creºterea animalelor riscã sã devinã o frumoasã
amintire aºa cum spunea recent
fermierul sibian Marcel Andrei,
preºedintele Sindicatului Naþional
al Crescãtorilor de Ovine ºi
Caprine din România.
Din pãcate, din 1990 încoace,
sacrificãrile masive ºi comerþul
ilegal cu animale au dat o loviturã
grea sectorului zootehnic sibian.
O spun nu numai specialiºtii, dar
o dovedesc ºi statisticile în
domeniu. Iatã câteva date comparative: în anul 1990, la nivelul
judeþului Sibiu erau înregistrate
168.500 capete bovine, din care
61.500 în gospodãriile populaþiei
ºi 107.000 bovine în ferme
specializate. În anul 2010 mai sunt

în evidenþa DSVSA Sibiu doar
32.016 capete bovine, din care
29.119 în 6.734 exploataþii
individuale ºi 2.897 bovine în 16
ferme autorizate ºi în 17 ferme cu
programe de modernizare.
Practic, în octombrie 2010 mai
avem doar 19% din efectivele de
bovine care se creºteau în anul
1990 ºi 23% din efectivele vacilor
cu lapte (22.571 capete faþã de
96.000 în anul de comparaþie).
O situaþie asemãnãtoare se
înregistreazã ºi în domeniul
porcinelor. Aici, la nivelul anului
1990 în judeþ se creºteau 250.000
de porci, din care 120.000 în
gospodãriile populaþiei ºi 130.000
în fermele specializate. Astãzi sunt
înregistrate doar 87.476 porcine,
din care 47.539 în 10.445 exploataþii din gospodãriile populaþiei ºi
39.937 în 3 ferme comerciale.
Adicã, 35% din efectivele anului
de comparaþie 1990.
În domeniul avicol, depopularea

masivã a fermelor a scãzut la mai
puþin de o treime efectivele
existente în anul 1990. În acel an,
în fermele de la Mârºa, Miercurea,
Sibiu ºi Cristian se creºteau peste
1,5 milioane gãini ouãtoare ºi pui
de carne. În octombrie 2010, în
evidenþele DSVSA Sibiu mai sunt
înregistrate doar 423.500 de
pãsãri, din care 250.500 în 32.181

gospodãrii ale populaþiei ºi
173.000 pãsãri în 8 ferme de gãini
ouãtoare, 3 ferme de pui de carne
ºi o fermã de prepeliþe.
O situaþie oarecum îmbucurãtoare remarcãm în domeniul
creºterii ovinelor. Ciobanii sibieni
au reuºit în aceºti ani sã-ºi
mãreascã cu 70% efectivele. În
anul 1990, în exploataþiile indi-

viduale existau 320.000 de oi, iar
în 2010 numãrul acestora este de
546.200.
Trebuie sã spunem cã în acest
domeniu, în anul 1990 se creºteau
520.000 de ovine, din care
320.000 de cãtre particulari ºi
250.000 de cãtre stat, în ferme
specializate. Astãzi, se mai cresc
doar 1.000 de oi în exploataþii

comerciale.
Dacã crescãtorii de animale nu
vor fi susþinuþi de cãtre guvernanþi
prin acordarea de subvenþii ºi
crearea unor facilitãþi în obþinerea
de credite pentru investiþii ºi valorificarea producþiei existã pericolul
ca potenþialul zootehnic al judeþului
Sibiu sã scadã dramatic în
continuare.

Impozitul minim, abrogat
Prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 87 / 29.09.2010
pentru modificarea ºi completarea Codului fiscal, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 669 / 2010, s-a abrogat plata
impozitului minim în contul impozitului pe profit, începând cu data de
1 octombrie 2010.
Contribuabilii care, pânã la data de 30 septembrie 2010 inclusiv,
au fost obligaþi la plata impozitului minim au obligaþia de a declara ºi
de a plãti impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipatã,
dupã caz, aferente trimestrului III al anului 2010, pânã la data de 25
octombrie 2010, potrivit prevederilor în vigoare la data de 30
septembrie 2010.
Biroul de presã al DGFP Sibiu

rosu galben albastru negru

(continuare din pagina 1) Strava, a lansat invitaþia ºi propunerea ca urmãtoarea ediþie a
„Produse ºi Tradiþii în Þara acþiunii sã se desfãºoare pe
Oltului” a fost gândit de orga- teritoriul comunei lor.
nizatori ºi ca o competiþie pentru
Festivalul „Produse ºi tradiþii în
cei mai vrednici producãtori ai Þara Oltului” s-a dovedit a fi un
zonei, un juriu condus de direc- eveniment de succes, atât ca
torul Direcþiei Judeþene Agricole eveniment cultural-turistic, cât ºi
Sibiu, Mircea Teuceanu, fiind cu economic. Dincolo de prezentarea
„ochii în patru” pe tot parcursul în spiritul tradiþiei a produselor, de
manifestãrii pentru a desemna reuºitul spectacol flocloric, de voia
câºtigãtorii ediþiei. Dupã evalua- bunã ºi produsele delicioase, prorea fiecãrui stand ºi a produselor ducãtorii zonei s-au fãcut cunosexpuse, au fost acordate diplome cu\i, ºi-au promovat imaginea ºi
de excelenþã tuturor expozanþilor produsele, mulþi dintre aceºtia
ce s-au evidenþiat prin calitatea primind comenzi destul de consissau prezentarea produselor, ori tente pentru produsele lor.
pentru aranjamentul standurilor.
A fost un eveniment care face
În semn de apreciere pentru parte din ampla campanie de
varietatea ºi calitatea deosebitã promovare (din toate punctele de
a produselor prezentate, ame- vedere - economic, cultural, turisnajarea ºi prezentarea standului, tic) a acestui teritoriu, acesta fiind
dar ºi pentru numãrul mare de ºi unul din obiectivele prioritare în
expozanþi ce a alcãtuit aceastã cadrul strategiei de dezvoltare a
delegaþie, membrii juriului au decis zonei la care lucreazã Asociaþia
ca, pentru al treilea an consecutiv, GAL „Þara Oltului”.
premiul cel mare al festivalului sã
Felul în care participanþii au
fie acordat „Asociaþiei de la înþeles sã se mobilizeze pentru
poalele Negoiului”, comuna Po- amenajarea standurilor, prezenrumbacu de Jos. Premiul a fost tarea produselor sau pregãtirea
înmânat de preºedintele Asociaþiei unor preparate care s-au servit
Grupul de Acþiune Localã „Þara vizitatorilor, numãrul mare de
Oltului”, dr. Marius Badea, tuturor producãtori ºi al produselor de
membrilor asociaþiei din Porum- calitate prezente în standuri,
bacu (întreg grupul a fost invitat numãrul mare de vizitatori, reprepe scena festivalului), iar din zintã pentru iniþiatorii ºi organimijlocul acestora, primarul Ioan zatorii principali garanþii suficiente

