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Începând cu luna ianuarie a
acestui an, în conformitate cu
prevederile legale, alocaþiile
complementare ºi cele monoparentale nu mai existã ºi
sunt înlocuite de alocaþia de
susþinere a familiei. Aceastã
nouã formã de sprijin financiar
a fost aprobatã prin Legea
277/2010. Pentru a beneficia
de alocaþia de susþinere a
familiei, toþi beneficiarii
alocaþiilor complementare ºi
monoparenetale vor trebuie sã
se prezinte la serviciul de
specialitate din cadrul primãriei cu actele necesare (un
nou dosar). Cei ce vor depune
toate actele necesare, vor
intra în platã începând cu luna
respectivã. Potrivit prevederilor legale, alocaþia pentru
susþinerea familiei se acordã
în funcþie de venituri ºi de
numãrul copiilor din familie.
Limita maximã de venituri
pânã la care se acordã

alocaþia pentru susþinerea
familiei este 370 lei/persoanã.
Alocaþia pentru susþinerea
familiei este o formã de sprijin
pentru familiile cu venituri
reduse care au în creºtere ºi
îngrijire copii în vârstã de pânã
la 18 ani. Acordarea alocaþiei
are drept scop completarea
veniturilor familiilor în vederea
asigurãrii unor condiþii mai bune
pentru creºterea, îngrijirea ºi
educarea copiilor, precum ºi
stimularea frecventãrii de cãtre
copii a cursurilor unei forme de
învãþãmânt. Beneficiazã de
alocaþie familia formatã din soþ,
soþie ºi copiii aflaþi în întreþinerea acestora, care locuiesc
împreunã, dar ºi familia formatã
dintr-o persoanã singurã ºi
copiii acesteia. De asemenea,
pot beneficia de aceste drepturi
ºi cei necãsãtoriþi, dar care
locuiesc împreunã cu copiii.
Ajutorul pentru familia formatã
din ambii pãrinþi, în funcþie de

venitul acestora, porneºte de la
25 de lei, pentru un copil aflat
în întreþinere ºi poate ajunge
pânã la 120 de lei, pentru cei
care au 4 copii ºi chiar mai
mulþi. De asemenea, pentru
familia constituitã dintr-o
singurã persoanã, cuantumul
acestui ajutor porneºte de la 45
de lei ºi ajunge pânã la 200 de
lei, în funcþie de numãrul de
copii din familie.
ACTE NECESARE
PENTRU ACORDAREA
ALOCAÞIEI PENTRU
SUSÞINEREA FFAMILIEI
AMILIEI
a. cererea tip de acordare a
dreptului la alocaþia pentru
susþinerea familiei;
b. actul de identitate al
solicitantului ºi al celuilat
pãrinte (copii xerox ºi
originalele);
c. certificat(e) de naºtere al/
ai copilului (copiilor)- (copii

xerox ºi originalele);
d. livretul de familie (copii
xerox si originalul), certificatul
de cãsãtorie (copie xerox ºi
originalul);
e. adeverinþe venit (adeverinþã venit, cupon pensie, cupon
ºomaj, adeverinþã eliberatã de
cãtre Administraþia Finanþelor
Publice a oraºului Tãlmaciu- în
cazul persoanelor fãrã niciun
venit;
f. dovada frecventãrii
cursurilor ºcolare;
g. adeverinþã Registru Agricol;
h. dosar de carton cu ºinã

lunar pe membru de familie se
situeazã pânã la 200 lei,
cuantumul lunar al alocaþiei
este stabilit dupã cum urmeazã:
a) 30 lei pentru familia cu un
copil;
b) 60 lei pentru familia cu 2
copii;
c) 90 lei pentru familia cu 3
copii;
d) 120 lei pentru familia cu 4
sau mai mulþi copii.
2) Pentru familia cu ambii
pãrinþi al carei venit net mediu
lunar pe membru de familie se
situeazã între 201 lei ºi 370,
cuantumul lunar al alocaþiei
TRANªELE DE
este stabilit dupã cum urmeazã:
VENITURI ÎN FUNCÞIE
a) 25 lei pentru familia cu un
DE CARE SE ACORDÃ
copil;
ALOCAÞIA PENTRU
b) 50 lei pentru familia cu 2
SUSÞINEREA FFAMILIEI
AMILIEI ªI copii;
CUANTUMURILE
c) 75 lei pentru familia cu 3
ACESTEIA
copii;
d) 100 lei pentru familia cu 4
1) Pentru familia cu ambii sau mai mulþi copii.
3) Pentru familia monopapãrinþi al cãrei venit net mediu

rentalã al cãrei venit net mediu lunar pe membru de
familie se situeazã pânã la 200
lei, cuantumul lunar al
alocaþiei este stabilit dupã
cum urmeazã:
a) 50 lei pentru familia cu un copil;
b) 100 lei pentru familia cu
2 copii;
c) 150 lei pentru familia cu
3 copii;
d) 200 lei pentru familia cu
4 sau mai mulþi copii.
4) Pentru familia monoparentalã al cãrei venit net
mediu lunar pe membru de
familie se situeazã între 201
lei ºi 370, cuantumul lunar al
alocaþiei este stabilit dupã
cum urmeazã:
a) 45 lei pentru familia cu un copil;
b) 90 lei pentru familia cu
2 copii;
c) 135 lei pentru familia cu
3 copii;
d) 180 lei pentru familia cu
4 sau mai mulþi copii.

“Cupa Primãverii” la tenis
de masã
Asociaþia Sportivã Racoviþa ºi Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului”,
în colaborare cu Primãria ºi
Consiliul Local al comunei
Racoviþa ºi ªcoala cu clasele
I-VIII Racoviþa, organizeazã
duminicã, 6 martie 2011,

începând cu ora 9, la Cãminul
Cultural Racoviþa, prima
ediþie a Competiþiei de tenis
de masã “Cupa Primãverii”.
Competiþia se va desfãºura
pe categorii de vârstã (12-18
ani- bãieþi ºi fete, 18- 35 anibãrbaþi, peste 35 ani- bãrbaþi),

în sistem eliminator.
Persoanele interesate se
pot înscrie la concurs pânã la
data de 1 martie, la Primãria
Racoviþa. Taxa de înscriere
este de 10 lei, iar biletul de
intrare este de 5 lei.
Ocupanþii primelor trei

locuri de la fiecare categorie
sau grupã vor fi recompensaþi cu diplome, cupe ºi
diverse premii.
Informaþiile ne-au fost
oferite de Lucian Gerea,
preºedintele
Asociaþiei
Sportive Racoviþa.

HOTÃRÂREA nr. 4/2011

Privind înfiinþarea la nivelul comunei Racoviþa a unui “Centru de asistenþã medico-socialã tip SMURD”

Consiliul Local al comunei ianuarie 2011:
nivelul comunei a unui “Centru cadrul Primãriei Racoviþa,
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit
Vãzând raportul primarului nr. de asistenþã medico-socialã tip având ca obiectiv de activitate
în ºedinþa ordinarã din 26 90/2011 privind înfiinþarea la SMURD”, care va funcþiona în acordarea primului ajutor în caz
de urgenþã majorã;
În baza prevederilor Legii nr.
95/2006 privind reforma în
domeniul sãnãtãþii, precum ºi a
Legii nr. 273/2006 privind
finanþele publice locale.
Vãzând raportul favorabil al
comisiei de specialitate
economico-financiarã, bugetfinanþe, administrarea domniului public ºi privat, agriculturã
servicii ºi comert;
În conformitate cu prevederile
art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 4 lit. a,
alin. 6 pct. 3 ºi 8, art. 45 alin.
1, precum ºi art. 115 alin. 1 lit.
a din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãri ºi
completãri,
HOTÃRÃªTE
Art. 1. Se aprobã înfiinþarea
la nivelul comunei Racoviþa a
unui “Centru de asistenþã

medico-socialã tip SMURD”;
Art. 2. Regulementul de
funcþionare se va aproba dupa
obþinerea avizelor necesare
funcþionãrii;
Art. 3. Se aprobã dotarea ºi
finanþarea centrului din bugetul
local, în funcþie de bugetul
aprobat annual;
Art. 4. De ducerea la
îndeplinire a prezentei rãs-

punde primarul comunei, în
calitate de ordonator principal
de credite.
Adoptatã în Racoviþa, la 26
ianuarie 2011.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
CONSILIER
OLARIU SIMION
Contrasemneazã
SECRET
AR
SECRETAR
VIRGINIA P
AVEL
PA

Grafic colectare gunoi
menajer - luna martie
Primãria comunei Racoviþa informeazã
cã, în cursul lunii martie, operatorul de
salubritate va efectua colectarea
gunoiului menajer din localitãþile
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus în zilele de
1 1 ºi 25.
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Alocaþia pentru susþinerea familiei înlocuieºte
alocaþiile complementare ºi monoparentale
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"Comorile din Þara Oltului" au poposit la Racoviþa

Recent, la ªcoala cu clasele
I-VIII din comuna Racoviþa s-a
desfãºurat o nouã întâlnire a
echipei de organizatori a
Concursului “Comorile din Þara
Oltului”. Au fost prezenþi
reprezentanþi ai mai multor ºcoli
generale, voluntari de la diverse
ONG-uri, persoane fizice etc.

În urma discuþiilor purtate, sa concluzionat cã în multe
localitãþi ale Þãrii Oltului este
nevoie de o promovare mai
serioasã a proiectului, astfel
încât sã se realizeze o deschidere ºi mai mare a acestuia
cãtre comunitate, dar mai ales
spre reprezentanþii societãþii

civile. S-a evidenþiat importanþa
deosebitã a campaniei de informare ºi promovare pentru consiliile locale din zonã, începutã
deja de câteva zile, precum ºi
posibilitatea editãrii unui ziar,
care sã ofere celor interesaþi
reperele acestui proiect. De
asemenea, în perioada urmã-

toare va fi luatã o decizie
referitoare la realizarea unui
poster cu informaþii despre
“Comorile din Þara Oltului”.
O altã chestiune importantã
dezbãtutã în cadrul întâlnirii a
fost cea referitoare la modalitatea de “impulsionare” a reprezentanþilor localitãþilor ce în

ultima perioadã s-au implicat mai
puþin, sau chiar deloc, în organizarea concursului. Cei prezenþi
au considerat cã este necesar
sã se menþinã coeziunea grupului, a numãrului echipajelor
participante ºi au decis sã se
foloseacã de toate mijloacele
posibile pentru ca acestea sã fie

îndeplinite.
Urmãtoarea întâlnire a organizatorilor Concursului “Comorile din
Þara Oltului” se va desfãºura marþi,
23 februarie, începând cu ora 14,
la Centrul de Documentare ºi
Informare “Pinocchio” din cadrul
Grupului ªcolar Industrial de
Construcþii Maºini Mârºa.

PRINCIP
ALELE CAUZE DE INCENDIU ªI
PRINCIPALELE
ÎMPREJURÃRILE CARE LE DETERMINÃ
FOCUL DESCHIS
a).-distrugerea prin foc a
resturilor menajere, furajere
sau a vegetaþiei uscate din
grãdini, curþi, terenuri agricole
(miriºti în urma seceriºului);
b).-aprinderea deºeurilor
menajere pe timp de vânt;
c).-amplasarea gunoaielor ce
urmeazã a fi distruse prin ardere în apropierea ºurilor, adãposturilor de animale, furajelor
etc;
d).-utilizarea în locuinþe sau
anexe gospodãreºti a lumânãrilor, fãcliilor, lãmpilor de iluminat sau de gãtit cu petrol fãrã
sã se ia mãsuri de prevenire;
e).-depozitarea cenuºei cu
jeratic nestins în locuri
necorespunzãtoare, în apropierea magaziilor, ºurilor,
furajelor;
f).-folosirea de afumãtori
improvizate în magazii sau

poduri, etc.
Cele mai multe incendii
datorate focului deschis au loc
în zona ruralã: la gospodãriile
populaþiei, pãduri (mai ales
primãvara), la culturi agricole
(pe timpul campaniei agricole
de varã ºi toamnã).

INST
ALAÞII
INSTALAÞII
ELECTRICE
DEFECTE SAU
IMPROVIZA
TE
IMPROVIZATE

puterea nominalã stabilitã
pentru reþelele respective;
d).-existenþa unor instalaþii
electrice, îmbãtrânite sau cu
improvizaþii executate de
persoane neautorizate;
e).-înlocuirea siguranþelor
fuzibile originale cu altele
supradimensionate
ºi
improvizate;
f).-nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub
tensiune sau amplasarea acestora în apropierea materialelor
combustibile.
Incendiile provocate de
instalaþiile electrice se soldeazã
cu pierderi materiale ridicate ºi
de multe ori cu victime omeneºti.

a).-folosirea conductorilor
sau cablurilor electrice defecte;
b).-folosirea conductorilor
sau cablurilor electrice neizolate
FUMA
TUL ÎN
FUMATUL
corespunzãtor faþã de materiale
LOCURI CU
combustibile;
c).-suprasolicitarea instalaPERICOL DE
þiilor electrice prin folosirea de
INCENDIU
consumatori (reºouri, radiatoare, frigidere, maºini de
a).-fumatul în magazii, ºospãlat, aparaturã electronicã, proane, fânare, depozite de
etc) cu putere ce depãºeºte furaje, poduri etc;

b).-fumatul fãrã respectarea
regulilor de prevenire a
incendiilor;
c).-þigara nestinsã, uitatã sau
aruncatã la întâmplare pe
materiale combustibile
Majoritatea
incendiilor
datorate fumatului soldate cu
victime au avut loc în timpul
nopþii, când persoanele respective au adormit cu þigara
nestinsã, fiind de multe ori în
stare de ebrietate.

COª DE FUM
DEFECT SAU
NECURÃÞA
T
AT

burlanele metalice de evacuare
a fumului cu lungime mare ºi
coturi multe montate pe lângã
ºi pe pereþii combustibili, în
apropierea materialelor ori altor
obiecte de uz casnic;
e).-existenþa unor coºuri de
evacuare a fumului cu terminaþie în spaþiul podului pentru
a menþine o temperaturã mai
ridicatã ºi pentru afumarea
cãrnii.
Este o cauzã care se manifestã cu precãdere în mediul
rural ºi în lunile reci ale anului.

JOCUL COPIILOR
CU FOCUL

a).-necurãþarea periodicã a
funinginei depuse pe coºurile de
fum;
b).-neîntreþinerea coºurilor în
urma utilizãrii lor îndelungate;
c).-prezenþa unor vicii
ascunse de construcþie (încastrarea în pereþii coºurilor a elementelor combustibile din lemn
din planºee ºi acoperiºuri);
d).-folosirea improvizaþiilor la

a).-nesupravegherea
copiilor;
b).-lãsarea chibriturilor la
îndemâna copiilor;
c).-nepreocupare, din partea
pãrinþilor, pentru educarea
copiilor în domeniul prevenirii ºi
stingerii incendiilor.
Numãrul copiilor, victime ale
incendiilor, este în continuã
creºtere.

MIJLOACE DE
INCÃLZIRE
DEFECTE,
IMPROVIZA
TE
IMPROVIZATE
SAU
NECURÃÞA
TE
AT
a).-utilizarea sobelor metalice
ºi a altor sisteme improvizate
sau cu defecþiuni;
b).-nesupravegherea mijloacelor de încãlzire pe timpul
funcþionãrii;
c).-amplasarea lor în
apropierea materialelor combustibile;
d).-alimentarea defectuoasã
cu combustibili sau folosirea de
combustibili necorespunzãtori.
Ca ºi coºurile de fum,
mijloacele de încãlzire sunt
generatoare de incendii cu
pondere însemnatã în lunile reci
ale anului ºi în mediul rural.
Lucian Gerea
ªef SVSU Racoviþa


APEL din partea Asociaþiei Sportive Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

Racoviþa
Au fost finalizate 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 Agricol- Primãria
comunei Racoviþa) sau la domnul
Lucian Gerea (Serviciul Voluntar

pentru Situaþii de UrgenþãPrimãria comunei Racoviþa).
De asemenea, voluntarii ce
doresc sã acorde sprijin pentru
execuþia lucrãrilor de împrejmuire
a terenului de sport al asociaþiei,
sunt aºteptaþi sã se adreseze
responsabililor mai sus amintiþi.
Pânã la acest moment, datoritã
sprijinului financiar primit din
partea Asociaþiei “Carquefou-

Racoviþa”, s-a reuºit achiziþionarea a douã seturi complete de
echipament (tricouri, pantaloni
scurþi, ciorapi, ghete de joc)
pentru echipa de fotbal a asociaþiei. Dacã nu vor fi întâmpinate
probleme deosebite, echipa va fi
înscrisã în campionatul judeþean
de fotbal, începând cu sezonul
competiþional 2011-2012. Vã
mulþumim!

ANUNÞ IMPOR
TANT
IMPORT
Serviciul Public de Evidenþã a Persoanelor Tãlmaciu informeazã persoanele interesate cã programul
de lucru cu publicul este urmãtorul:
LUNI- MARÞI, orele 8,30-12
MIERCURI, orele 10-18.

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
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Racoviþa vã informeazã
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Informare cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 7 februarie 2011
1. Hotãrârea nr. 5/2011 privind
consilierii în funcþie. ªedinþa a fost
condusã de viceprimarul Simion aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2011;
Olariu.
2. Hotãrârea nr. 6/2011 privind
Au fost adoptate urmãtoarele
acceptarea donaþiei pentru un
hotãrâri:

Inf
ormar
Informar
ormaree cu privir
priviree la
ºedinþa de îndatã a
Consiliului Local al
comunei R
aco
viþa din
Raco
acoviþa
data de 15 februarie 20
11
201
ªedinþa de îndatã a fost
convocatã de primarul Florina
Peciu Florianu, prin Dispoziþia nr.
58/2011.
Cu acest prilej, au fost adoptate
urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea privind stabilirea
modalitãþii de gestiune a serviciului
de salubrizare pe raza unitãþilor
administrative- teritoriale membre

teren în suprafaþã de 1,92 ha, în
locul numit Racovicioarãlocalitatea Racoviþa;
3. Hotãrârea nr. 7/2011 privind
aprobarea Planului de acþiune

pentru protecþia apelor împotriva
poluãrii cu nitraþi proveniþi din
surse agricole;
4. Hotãrârea nr. 8/2011 privind
aprobarea criteriilor proprii de

evaluare a veniturilor potenþiale
provenite din valorificarea bunurilor
ce depãºesc cantitativ categoriile
de bunuri considerate de strictã
necesitate pentru nevoile unei familii.

ªerban (nr. 174), Ioan Radu (nr.
207), Virginia Gartonia (nr. 218),
nr. Ioan Bãrtuº (nr. 312),
Gheorghe Lãcãtuº (nr. 319), Ioan
Lãcãtuº (nr. 326). O menþiune
specialã pentru doamna Filofteia

Enãchescu (nr. 128), ce împlineºte
90 de ani!
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Sãrbãtoriþii lunii
februarie

Continuãm ºi în acest numãr al
ziarului „Jurnalul de Racoviþa”,
publicarea numelor tuturor
cetãþenilor comunei nãscuþi între
anii 1951-1960, ce îºi aniverseazã
ziua de naºtere în cursul acestei
luni. Aceastã rubricã este realizatã
ale ADI ECO-Sistem Avrig.
cu sprijinul consilierului local Ana
2. Hotãrârea privind revocarea Mãerean, ce s-a ocupat de
Hotãrârii nr. 8/2011 privind colectarea datelor.
acceptarea donaþiei pentru teren
în suprafata de 1,92 ha, în locul
RACOVIÞA
numit Racovicioarã, localitatea
Mircea Gelu Cãlin (nr. 9),
Racoviþa.
Laurian Maxim (nr. 28), David
Ambele proiecte de hotãrâre au Ivan (nr. 89), Ana Vichendea (nr.
fost iniþiate de primarul comunei 131), David Fogoroº (nr. 139),
Racoviþa, Florina Peciu Florianu. Victoria Bobanga (nr. 167), Ana

Marcu (nr. 197), Ion Mãierean (nr.
200), Maria Raþiu (nr. 245), Ioan
Sebeºan (nr. 279), Aurel
Mãrginean (nr. 295), Aurel ªfaiþer
(nr. 348), Maria Sfaiþer (nr. 348),
Miron Vasiu (nr. 349), Irina Hulpuº
(nr. 408), Maria Balea (nr. 432),
Ana Fogoroºiu (nr. 445), Emilian
Stoica (nr. 469), Dionisie Ucean
(nr. 512), Ioan Gabor (nr. 523),
Ioan Gabor (nr. 551).
SEBEªU DE SUS
Iustina Bobanga (nr. 125),
Nicolae Vasiu (nr. 139), Saveta
Curtean (nr. 154), Elena
Sighencea (nr. 161), Maria
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Consiliul Local Racoviþa a fost
convocat în ºedinþa ordinarã prin
Dispoziþia nr. 54 a primarului Florina
Peciu Florianu.
La ºedinþã au participat toþi

HO
TÃRÂREA nr
11
HOTÃRÂREA
nr.. 5/20
5/201
privind aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli al comunei Racoviþa pe anul 2011
Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din 7 februarie
2011;
Analizând raportul de specialitate
nr. 202/2011, al serviciului
contabilitate, privind aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2011;
Având în vedere HCJ- Sibiu prin
care sau repartizaat sumele
defalcate din TVA ºi impozitul pe venit
pentru anul 2011, precum ºi decizia
directorului executiv a D.G.F.P.
Sibiu, cu privire la sumele primite
pentru administraþia localã, asistenþã
socialã ºi pentru activitatea de
învãþãmânt, investiþii, precum ºi
veniturile proprii pe anul 2011;
Vãzând avizul favorabil al comisiei
de specialitate a Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile
Legii privind bugetul de stat pe anul
2011, ale art. 19 alin. 1 lit. a, art. 20

alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006
privind Finanþele publice locale,
precum ºi Legea nr. 500/2002
privind Finanþele Publice,
În conformitate cu prevederile art.
36 alin. 2 lit .b, alin. 4 lit. a, art. 45
alin. 2 lit. a, ºi ale art. 115 alin. 1 lit.
b din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã,
HOTÃRÃªTE
Art. l. Se aprobã bugetul de
venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, pentru anul
2011, cu repartizarea pe capitole
ale clasificatiei bugetare, conform
anexei nr. 1, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre,
precum ºi anexa nr.1a privind lista
de investiþii;
Art. 2. Se aprobã bugetul local
pentru activitãþi finanþate integral din
venituri proprii ºi subvenþii, pe anul
2011, cu repartizarea pe capitole

ale clasificaþiei bugetare, conform
anexei nr. 2, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre;
Art. 3. Se aprobã utilizarea fondului
de rulment constituit la 31 .12. 2010,
în sumã de 41,16 mii lei, pentru lucrãri
de investiþii;
Art. 4. Primarul comunei Racoviþa,
în calitate de ordonator principal de
credite ºi compartimentul financiar
contabil, vor asigura executarea
prezentei hotãrâri;
Art. 5. Prezenta hotãrâre se
aduce la cunoºtinta publicã prin grija
secretarului comunei Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la 7
februarie 2011.
PREªEDINTE DE
ªEDINÞÃ
CONSILIER
SIMION OLARIU
Contrasemneazã
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Feciorii din Sebeºu de Sus, la
Festivalul cetelor de la Fãgãraº
Sãrbãtorile de iarnã din acest
sezon s-au încheiat în Þara
Fãgãraºului cu deja tradiþionala
paradã a cetelor din satele
regiunii. Hramul catedralei
ortodoxe
„Sfântul
Ioan

Botezãtorul“ din Fãgãraº a
aduna ºi în acest an peste 40
de cete de feciori. Tinerii dar ºi
credincioºii, au participat la
slujba religioasã, care a fost
oficiatã de un sobor de preoþi în

frunte cu Înalt Prea Sfinþitul
Laurenþiu Streza, mitropolitul
Ardealului.
Sute de feciori ºi fete, îmbrãcaþi
în costumele tradiþionale ºi
bineînþeles însoþiþi de muzicanþi,

au fost prezenþi vineri, 7
ianuarie, la catedrala ortodoxã.
Dupã slujba religioasã, aceºtia
au participat la parada cetelor,
ce s-a desfãºurat în centrul
municipiului.

A fost al cincelea an când la
Fãgãraº s-au reunit cetele din
zonã.
Dupã datina strãveche
sãrbãtoarea Sfântului Ioan a
marcat ºi destrãmarea cetelor

de juni.
Pentru prima datã de când se
organizeazã aceastã sãrbãtoare, printre participanþi s-au
aflat ºi membrii Cetei de feciori
din satul Sebeºu de Sus.

Consiliul Local al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþa
de îndatã din 15 februarie 2011;
Având în vedere raportul nr. 331/
2011, privind modalitatea de
gestiune a serviciului de salubrizare
pe raza comunei Racoviþa –membrã
a ADI Eco-Sistem Avrig, în vederea
încheierii contractelor cu cetãþenii ºi
colectãrii taxei de salubritate din
comuna Racoviþa;
Vãzând avizul favorabil al comisiei
de specialitate buget- finanþe,
administrarea domeniului public ºi
privat, agriculturã, gospodãrie
comunalã, servicii ºi comerþ,
În conformitate cu prevederile art.
10 alin. 5, art. 8 alin. 2, lit. d, art. 31 alin.
1 lit. a alin. 2, art. 32 alin. 3 ºi alin. 4 din
Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitate publicã, republicatã, precum ºi ale art. 11 alin. 2,
art. 12 alin. 2 ºi art. 14 alin. 2 din Legea
nr. 101/2006 privind serviciul de
salubritate , modificatã ºi completatã;
În temeiul dispoziþiilor art. 36 alin
2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45
alin. 1 ºi art. 115 alin. 1 lit. b, din
Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu
modificãri ºi completãri
HOTÃRÃªTE
Art.1. Se stabileºte modalitatea

de gestiune a serviciului de salubrizare pe raza comunei Racoviþamembrã a ADI Eco-Sistem Avrig,
gestiunea delegatã, prin atribuirea
directã, operatorului regional SC
Gospodãrie Orãºeneascã Avrig SA,
pentru urmãtoarele activitãþi:
a) precolectarea, colectarea
deºeurilor municipale ºi comunale
biodegradabile ºi nebiodegradabile,
inclusiv ale deºeurilor toxice
periculoase din deºeurile menajere,
cu excepþia celor cu regim special;
b) transportul, în vederea asigurãrii unei depozitãri controlate a
deºeurilor municipale ºi comunale
biodegradabile ºi nebiodegradabile,
inclusiv ale deºeurilor toxice periculoase din deºeurile menajere, cu
excepþia celor cu regim special ºi
depozitarea acestora la depozitul
ecologic de deºeuri menajere ºi
industriale Cristian, unitate exploatatã de SC TRACON SRL.;
c) prelucrarea deºeurilor biodegradabile, în vederea obþinerii
compostului;
Art. 2. (1) Se mandateazã
Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã- Eco Sistem Avrig, sã
exercite, pe seama ºi în numele Consiliului Local, urmãtoarele atribuþii,
drepturi ºi obligaþii conform prevede-

rilor art. 10 alin. 4 ºi alin. 5 din Legea
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilitãþi publice, cu modificãrile
ulterioare;
a) elaborarea ºi aprobarea
strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de
reabilitare, extindere ºi modernizare
a sistemelor de utilitãþi publice
existente, precum ºi a programelor
de înfiinþare a unor noi sisteme,
inclusiv cu consultarea operatorilor;
b) coordonarea proiectãrii ºi
execuþiei lucrãrilor tehnico- edilitare,
în scopul realizãrii acestora într-o
concepþie unitarã ºi corelatã cu
programele de dezvoltare economicosocialã a localitãþilor, de amenajare a
teritoriului, urbanism ºi mediu;
c) urmãrirea, monitorizarea ºi
raportarea indicatorilor de performanþã
ºi aplicarea metodologiei de
comparare a acestor indicatori prin
raportare la operatorul cu cele mai
bune performanþe din domeniul
serviciilor comunitare de utilitãþi publice;
d) stabilirea, ajustarea, modificarea ºi aprobarea preþurilor, tarifelor
ºi taxelor speciale, cu respectarea
normelor metodologice elaborate ºi
aprobate de autoritãþile de reglementare competente;
e) aprobarea, stabilirii, ajustãrii

sau modificãrii preþurilor ºi tarifelor
pentru serviciile de utilitãþi publice,
dupã caz, pe baza avizului de
specialitate emis de autoritãþile de
reglementare competente;
f) restrângerea ariilor în care se
manifesta condiþiile de monopol;
g) protecþia ºi conservarea mediului natural ºi construit;
h) informarea periodicã a
utilizatorilor asupra stãrii serviciilor
de utilitãþi publice ºi asupra politicilor
de dezvoltare a acestora;
i) medierea ºi soluþionarea conflictelor dintre utilizatori ºi operatori,
la cererea uneia dintre pãrþi;
j) monitorizarea ºi controlul
modului de respectare a obligaþiilor
ºi responsabilitãþilor asumate de
operatori prin contractele de delegare a gestiunii, cu privire la: respectarea indicatorilor de performanþã
ºi a serviciilor, ajustarea periodicã a
tarifelor, conform formulelor de
ajustare negociate la încheierea
contractelor de delegare a gestiunii,
respectarea Legii concurenþei nr.
21/1996, republicatã, exploatarea
eficientã ºi în condiþii de siguranþã a
sistemelor de utilitãþi publice sau a
altor bunuri aparþinând patrimoniului
public ºi/sau privat al unitãþilor
administrativ-teritoriale, afectate

În atenþia crescãtorilor de animale

Pentru corecta informare a
crescãtorilor de animale din judeþ,
privind modalitatea de identificare
ºi înregistrare a efectivelor de
bovine, ovine, caprine ºi porcine,
D.S.V.S.A. Sibiu face urmãtoarele
precizãri: În conformitate cu
legislaþia U. E. însuºitã de toate
statele membre, bovinele, ovinele,
caprinele, porcinele ºi cabalinele,
circulã în spaþiul european inclusiv
pe teritoriul României, numai dacã
sunt identificate ºi înregistrate
potrivit normelor sanitar-veterinare în vigoare, însoþite de formulare sau documente de miºcare
ºi de paºaport (în cazul bovinelor
ºi cabalinelor), iar animalele care
sunt destinate tãierii, transportate
de la exploataþie la abator, trebuie
însoþite ºi de certificatul de
sãnãtate animalã, pentru animalele vii. Aceastã acþiune de
identificare ºi înregistrare a
animalelor are motivaþii din punct

de vedere strategic, de ordin
veterinar ºi de ordin zootehnic
asigurând o supraveghere ºi
control unitar ºi complex.
În acest context, prin O.U.G.
nr. 23 / 2010 se legifereazã cã,
proprietarii exploataþiilor nonprofesionale de bovine, ovine ºi
caprine pot solicita în scris
direcþiilor sanitar-veterinare ºi
pentru siguranþa alimentelor judeþene, sã efectueze, prin intermediul asociaþiilor înregistrate
legal ai cãror membri sunt, activitatea de identificare ºi înregistrare a ovinelor ºi caprinelor
din exploataþiile proprii. fapt care
atrage suportarea de cãtre
proprietari a costurilor aferente
întregii activitãþi de identificare ºi
înregistrare a bovinelor, ovinelor
ºi caprinelor.
Proprietarii de exploataþii comerciale precum ºi proprietarii
exploataþiilor nonprofesionale

care au primit aprobarea direcþiilor
sanitar-veterinare ºi pentru
siguranþa alimentelor judeþene, de
a efectua activitatea de identificare
ºi înregistrare a animalelor aflate
în proprietate sunt responsabili de
actualizarea ºi corectitudinea
datelor din baza naþionalã de date
informatice pentru respectivele
exploataþii.
Începând cu anul 2011,
achiziþionarea crotaliilor auriculare, precum ºi a mijloacelor
electronice, pentru identificarea
animalelor din toate tipurile de
exploataþii, în funcþie de specie ºi
de sistemul de identificare naþional,
va fi în sarcina proprietarilor. De
asemenea, contravaloarea mãrcilor auriculare ºi a paºaportului
individual se suportã de cãtre
proprietarul bovinelor.
Crotaliile auriculare, precum ºi
mijloacele electronice se achiziþioneazã de la societãþile comer-

ciale care furnizeazã mijloace de
identificare a bovinelor, suinelor,
ovinelor ºi caprinelor, aprobate de
Autoritatea Naþionalã SanitarVeterinarã ºi pentru Siguranþa
Alimentelor. La aceastã datã, sunt
autorizate 6 societãþi de profil care
furnizezã crotalii pentru ovine ºi
caprine, 5 societãþi pentru bovine
ºi 3 societãþi pentru porcine (lista
nominalã poate fi accesatã pe siteul A.N.S.V.S.A., sau la solicitare
prin act scris emis de D.S.V.S.A.
Sibiu).
Dupã publicarea acestui act
normativ menþionat mai sus, pe
parcursul anului 2010, conducerea D.S.V.S.A. Sibiu a organizat
întâlniri cu cele patru asociaþii ale
crescãtorilor de animale ºi cu
fermierii din judeþul nostru, fiind
prelucrate ºi însuºite prevederile
legislative privind procedurile de
efectuare a acþiunii de identificare
ºi înregistrare în baza naþionalã

serviciilor, asigurarea protecþiei
mediului ºi a domeniului public,
asigurarea protecþiei utilizatorilor;
k) urmãrirea, controlul ºi supravegherea modului în care se
realizeazã serviciile de utilitãþi
publice, respective:
- modul de respectare ºi de
îndeplinire a obligaþiilor contractuale
asumate de operatori, inclusiv în
relaþia cu utilizatorii;
- calitatea serviciilor furnizate/
prestate;
- indicatorii de performanþã ai
serviciilor furnizate/prestate;
- modul de administrare, exploatare,
conservare ºi menþinere în funcþiune,
- dezvoltare sau modernizare a
sistemelor de utilitãþi publice;
l) orice acþiune sau modificare, în
sensul celor de mai sus, va fi
operabilã numai dupã ce a primit
votul tuturor membrilor ADI;
(2) Se mandateazã Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã “Eco –
Sistem Avrig”, sã elaboreze ºi sã
aprobe regulamentul serviciului de
salubrizare, caietul de sarcini, contractul de furnizare/prestare a serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru,
a caietelor de sarcini-cadru ºi a contractelor-cadru de furnizare/prestare
ori a altor reglementari-cadru elabo-

rate ºi aprobate de autoritãþile de
reglementare competente, conform
prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare
a localitãþilor, cu modificãrile ulterioare;
Art. 3. Se mandateazã Asociaþia
de Dezvoltare Intercomunitarã
“Eco-Sistem Avrig”, sã încheie, pe
seama ºi în numele Consiliului Local,
contractul de delegare cu Operatorul-delegat;
Art. 4. Se împuterniceºte d-nul
viceprimar Olariu Simion, pentru a
reprezenta ºi semna, în numele
Consiliului Local, formalitãþile de
gestionare ºi delegare a serviciilor
de salubrizare de pe teritoriul
comunei Racoviþa;
Art. 5. Primarul comunei Racoviþa
ºi Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã ”Eco-Sistem Avrig”, vor
asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotãrâri, cu
respectarea prevederilor din actele
normative în materie.
Adoptatã în Racoviþa, la data de
15 februarie 2011.
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de date a efectivelor de bovine,
ovine, caprine ºi porcine care se
cresc pe raza judeþului nostru.
Deºi actul normativ este în
vigoare din aprilie 2010, la
D.S.V.S.A. Sibiu nu a fost
înregistratã nici o solicitate de
autorizare pentru efectuarea
acþiunii de identificare a animalelor
de cãtre asociaþiile crescãtorilor
de animale existente în judeþul
nostru. De asementea, în urma
întâlnirilor organizate, trei
preºedinþi de asociaþii din patru
asociaþii prezente, au precizat cã
la aceastã datã nu sunt pregãtiþi
logistic pentru a prelua în totalitate
activitatea de identificare ºi înregistrare a animalelor, fãrã sprijinul
ºi implicarea efectivã a medicilor
veterinari de liberã practicã.
Precizãm cã în cursul anului
2010, D.S.V.S.A. Sibiu a asigurat
de la bugetul de stat plata privind
contravaloarea acþiunii de

identificare (crotalii ºi manopera),
sumã între 4,8 – 5,4 lei (respectiv
1,13 – 1,27 euro) pentru fiecare
ovinã sau caprinã identificatã ºi
introdusã în baza naþionalã de
date. De asemenea, precizãm cã
la D.S.V.S.A. Sibiu nu au fost
primite sesizãri privind încasarea
altor sume de cãtre medicii
veterinari de liberã practicã din
judeþ, de la proprietarii de animale
la care au efectuat aceastã
operaþiune.
D.S.V.S.A. Sibiu, prin personalul
de specialitate, acordã sprijin
crescãtorilor de animale din
judeþul nostru pentru identificarea
animalelor ºi pentru efectuarea
acþiunilor de prevenire ºi
combatere a bolilor transmisibile
la animale, în condiþiile legale, ori
de câte ori sunt solicitaþi.
Dr
Dr.. ªerban
ÞICHINDELEAN, director
executiv al DSVSA Sibiu

Incendiu la o casã Noi surse de finanþare europenã la nivel Regiunii "Centru"
În 2010, pe lângã implementarea autoritãþilor administratiei publice integrarea firmelor din regiune într- sprijinirea iniþiativelor regionale în
din Sebeºu de Sus Programelor
Phare ºi Regio în locale ºi întãrirea capacitãþii o reþea europeanã de parteneriate domeniul bioenergiei, în scopul
Neatenþia în ceea ce priveºte
folosirea focului în gospodãrie, l-a
costat mult pe unul dintre sãtenii din
Sebeºu de Sus. Duminicã dimineaþa, 20 februarie, casa în care acesta
locuia (nr. 14) a fost cuprinsã de un
puternic incendiu. Au ars aproape
în întregime douã camere ale locuinþei, fiind distruse mai multe
obiecte de mobilier, uºi, tocuri ale
ferestrelor, îmbrãcãminte ºi un
televizor.
Pentru stingerea acestui incen-

diu, au intervenit membrii Serviciului
Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
al comunei Racoviþa, membrii Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Avrig ºi un echipaj al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã “Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu.
Acesta a fost primul incendiu din
acest an izbucnit pe teritoriul
comunei Racoviþa.
Informaþiile ne-au fost
oferite de ºeful SVSU
Racoviþa, Lucian Gerea.

Regiunea Centru, Agenþia de
Dezvoltare Regionalã "Centru" a
derulat 6 proiecte regionale cu
finanþare europeanã. Pentru anul
2011 sunt contractate sau în faza
de pregãtire alte ºapte proiecte de
impact regional. Astfel, bugetul total
angajat prin aceste proiecte este
de peste 580.000 euro, fonduri
care au fost atrase de ADR Centru
în Regiunea Centru, pentru
perioada 2008-2012. Prin aceste
proiecte se urmãreºte sprijinirea

instituþionale în regiune, în vederea
realizãrii de noi proiecte care sã
ducã la absorbþia eficientã a
fondurilor europene, în aceastã
perioadã, precum ºi în intervalul
de programare 2014-2020.
Pe parcursul anului 2011, ADR
Centru va continua sã implementeze proiectele demarate în anii
anteriori, ce vizeazã domeniul resurselor de energie regenerabilã,
identificarea unor metode de prevenire a declinului demografic ºi

pentru a-ºi dezvolta afacerile. Pe
de altã parte, ADR Centru pregãteºte noi proiecte regionale,
destinate întãririi capacitãþii instituþionale a autoritãþilor administraþiei publice locale ºi judeþene din
Regiunea Centru ºi structurilor lor
asociative de a dezvolta politici ºi
programe de dezvoltare, de a
accesa fonduri de tip structural ºi
de a iniþia proiecte viabile, finanþate
de Uniunea Europeanã. Alte
preocupãri ale Agenþiei vizeazã

facilitãrii dezvoltãrii de noi proiecte
de afaceri în acest domeniu, dar ºi
favorizarea inserþiei pe piaþa muncii
a 600 studenþi din trei regiuni
româneºti, aflaþi în situaþia de
tranziþie de la ºcoalã la viaþa activã.
Totodatã, în acest an, ADR Centru
îºi propune sã implementeze un
model de guvernare în anumite
sectoare care prezintã un potenþial
ridicat de inovare: nanotehnologie,
biotehnologie, mecatronicã, energii
regenerabile ºi alternative.

rosu galben albastru negru

HOTÃRÂREA nr. 9/2011 privind modalitãþile de gestiune a serviciului de
salubrizare pe raza comunei Racoviþa-membrã a ADI ECO-Sistem Avrig

