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Se cosmetizează
cosmetizeaz
cl direa Prim
clădirea
Primăriei
riei
De câteva zile, au început lucrãrile
de reparaþii la exteriorul imobilului ce
gãzduieºte Primãria ºi Consiliul
Local al comunei Racoviþa. Clãdirea
va fi anvelopatã (va fi aplicat
termosistem), va fi tencuitã ºi zugrãvitã astfel cã, în scurt timp, va
dobândi o nouã „faþã”, demnã de
importanþa sa. (Executarea termosistemului va îmbunãtãþi considerabil
confortul termic în interiorul
imobilului ºi va duce, cu siguranþã,
la o economie deloc de neglijat în

ceea ce priveºte costurile pentru
încãlzire pe timpul anotimpului rece.)
Lucrãrile ce se desfãºoarã sunt
finanþate din bugetul local al comunei.
Reabilitarea ºi modernizarea clãdirii
ce adãposteºte sediul administraþiei
publice locale din comuna Racoviþa a
început în urmã cu ceva timp, pânã la
acest moment fiind deja efectuate
diverse lucrãri de recompartimentare
ºi reamenajare interioarã, dar ºi de
mansardare ºi înlocuire a
acoperiºului.

Proiectul european “Culturile alimentare ºi energetice”, în care este implicatã Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã “Þara Oltului”, continuã ºi în acest an. Acþiunile pregãtitoare pentru intrarea în cea de-a
douã etapã a acestui proiect au fost deja demarate, astfel cã, în cursul lunii aprilie, teritoriul sibian al
Þãrii Oltului va gãzdui o nouã delegaþie a partenerilor francezi, reprezentanþi ai Association pour le
Développement du Pays de Saint-Brieuc Sud.
În conformitate cu prevederile
protocolului de colaborare ºi a
proiectului stabilit, în primãvara
acestui an, în mai multe
localitãþi ale zonei de Sud a
judeþului Sibiu, diverºi membri
sau colaboratori ai Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã “Þara
Oltului” vor înfiinþa câteva
culturi experimentale de cartofi,
cu sãmânþã adusã din Franþa
(zona Bretania). Asemenea
parcele experimentale vor fi

înfiinþate ºi pe teritoriul
comunei Racoviþa.
Partea francezã a început
deja pregãtirile necesare pentru
organizarea convoiului ce va
sosi la finalul lunii viitoare în
România. Astfel, în prima
jumãtate a lunii martie, mai
mulþi membri voluntari ai
Asociaþiei “La Belle du Lié"
s-au întâlnit la un depozit din
localitatea bretonã Berlugeon,
pentru a sorta cartofii ce vor fi

aduºi în România în scopul
plantãrii.
Au fost alese 8 soiuri de
cartofi cultivate la PLOEUC, o
localitate- centru a unei zone
unde anual este produsã cea
mai importantã cantitate de
cartofi pentru sãmânþã din
Franþa, ce vor fi plantate în
teritoriul Þãrii Oltului, iar la
finalul anului agricol, se va
decide care este soiul cel mai
bine adaptat la condiþiile

climatice ºi de sol de aici. În
acelaºi timp, francezii alãturi
de partenerii lor români, vor
organiza ºi o sesiune de
degustare a diverse mâncãruri
fãcute din cartofi, pentru a alege
care este soiul cel mai apreciat
din punct de vedere gustativ ºi
culinar.
Convoiul francezilor va sosi
în România în ultima sãptãmânã
a lunii aprilie.
(continuare în pagina 4)

Noutăţ
Nout
ăţii privind înregistrarea
nregistrarea șii mișcarea
mi carea efectivelor de ovine
Conducerea Direcþiei Sanitar–Veterinare ºi reprezentanþii
asociaþiilor de crescãtori de
ovine ºi caprine au discutat,
recent, pe tema implementãrii
OUG nr. 23 / 2010 privind
identificarea, înregistrarea,
precum ºi miºcarea efectivelor
de ovine în aceastã perioadã,
care coincide cu finalizarea
campaniei de fãtãri la aceastã

specie ºi cu pregãtirea mieilor
pentru valorificarea în viu la
export, comerþ intracomunitar
sau pentru sacrificãrile în
unitãþi autorizate sanitar–
veterinar ºi valorificarea cãrnii
de miel în perioada Paºtilor. În
acest sens s–au stabilit urmãtoarele : reprezentanþii tuturor
asociaþiilor din judeþul Sibiu,
prezente la întâlnire ºi–au luat

responsabilitatea achiziþionãrii,
în perioada imediat urmãtoare a
elementelor de identificare
(crotalii simple ºi electronice)
pe care le vor pune la dispoziþia
crescãtorilor de animale; aplicarea crotaliilor la efectivele de
ovine neidentificate la aceastã
datã ºi introducerea în baza de
date, se efectueazã de medicii
veterinari de liberã practicã

care sunt utilizatori SNIIA,
operaþiune suportatã de la
bugetul de stat; la solicitarea
crescãtorilor de animale, medicii
veterinari de liberã practicã împuterniciþi pot asigura achiziþionarea crotaliilor ºi aplicarea
acestora ºi în toate situaþiile
menþionate mai sus, proprietarul
de animale va suporta contravaloarea elementelor de iden-

tificare (crotaliile). Totodatã, în
vederea vânzãrii animalelor
proprietarul acestora va solicita
prezenþa medicului veterinar de
liberã practicã care are
urmãtoarele obligaþii: verificã
mijlocul de transport, existenþa
documentului de înregistrare
sanitar–veterinarã, actul privind
efectuarea dezinfecþiei; verificã
ºi atestã starea de sãnãtate a

animalelor care urmeazã a fi
livrate; aplicã crotaliul ºi
microcipul (când este cazul);
întocmeºte documentul de
miºcare; întocmeºte tabelele
privind efectuarea identificãrii
pe care ulterior le va introduce
în baza naþionalã de date
(SNIIA); pentru specia bovinã
se va solicita ºi verifica
paºaportul.

Gânduri
nduri de MARTIE de la primarul comunei Racoviţa…
Racovi

M

artie este luna în care
gândurile
tuturor
migreazã cãtre so\ii,
mame, bunici, cãrora fiecare doreºte
a le mulþumi ºi a le aduce un zâmbet
pe faþã. Un gând frumos zboarã ºi
cãtre femeile care conduc
comunitãþi mai mici sau mai mari,
la problemele ºi responsabilitãþile
acestora.
Primarul comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu ne-a vorbit
despre gândurile, speranþele ºi
dorinþele începutului de primãvarã.
“Înainte de toate, vreau sã
transmit tuturor femeilor un sincer
LA MUL
| I ANI!
MUL|
Dacã ar fi sã vã povestesc despre
aspiraþiile comunitãþii noastre,

despre proiecte de viitor, despre
dorinþe ºi realizãri, ar fi aºa de multe
de spus. ªtiþi, desigur, cã am trecut
ºi trecem în continuare, printr-o
perioadã dificilã din punct de vedere
financiar. Observãm cu toþii ºi suntem
frustraþi de anumite aspecte ale
infrastructurii din comunitate. ªi în
acest sens, aº vrea sã vã prezint pe
scurt, demersurile întreprinse pânã la
acest moment: în anul 2009 am
depus un proiect pe fonduri europene
sub denumirea “Reabilitarea
infrastructurii de drumuri ºi
valorificarea patrimoniului cultural “,
care cuprindea, în primul r]nd,
reabilitarea drumului comunal DC58,
intersecþia DJ105G-Sebeºu de Sus.
Din pãcate, deºi a obþinut punctaj

maxim pentru zona noastrã, el se aflã
pe poziþia 49 pe lista proiectelor
reportate (adic[ nefinanþate). Acest
proiect, împreunã cu studiul de
fezabilitate pentru alimentare cu apã
potabilã a satului Sebeºu de Sus, au
fost transmise, prin intermediul
Consiliului Judeþean Sibiu, forurilor
tutelare de la Bucureºti. Aºteptãm în
acest sens sã ni se comunice dacã
vom avea finanþare pe unul din
aceste proiecte.
În altã ordine de idei, referitor la
investiþia în derulare (introducerea
reþelei de canalizare în cele douã
localitãþi ale comunei), vã informez
cã preconizãm ca în vara aceasta sã
realizãm punerea în funcþiune.
În aceastã primãvarã, imediat ce

condiþiile meteorologice vor permite,
vom repara ºi carosabilul din
interiorul localitãþii Sebeºu de Suspe porþiunea unde a existat asfalt.
Suntem încrezãtori cã, pânã la acea
dat[, toatã lumea va avea realizate
racordurile la reþeaua de canalizare
(fãrã a se cupla efectiv, deoarece
aceasta nu este funcþionalã încã).
Mai dorim ca, în mãsura
posibilitãþilor, sã realizãm cel puþin
200 de metri liniari de trotuar, atât în
Sebeºu de Sus, cât ºi în Racoviþa.
Acestea sunt câteva din aspiraþiile
noastre pentru anul 2011. În mãsura
identificãrii unor disponibilitãþi
financiare, vom demara ºi alte
Închei prin a ura tuturor o
proiecte, la care vã aºteptãm sã ne prim[varã însoritã”, ne-a spus
Florina Peciu Florianu.
fiþi colaboratori.

rosu galben albastru negru

Proiectul româno-francez
rom no-francez “Culturile
Culturile alimentare șii energetice”
energetice continuă
continu
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Reducerea la
impozitele locale
expirã la finalul lunii
Persoanele
fizice
ºi
juridice din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus, ce au
diverse obligaþii financiare
cãtre bugetul local, mai au
la dispoziþie doar câteva
zile în care mai pot
beneficia de reducerea de
5 procente pentru plata în

avans, pe tot anul, a
impozitelor locale. Aceastã
bonificaþie se acordã pânã
la data de 31 martie.
Tot la finalul lunii martie
este scadent ºi primul
termen de platã pentru cei
ce doresc sã-ºi achite
impozitele locale în rate, iar

persoanele ce depãºesc
acest termen vor achita ºi
penalitãþi. Cea de-a doua
ratã trebuie plãtitã pânã la
data de 30 septembrie.
Impozitele ºi taxele locale
pentru anul 201
20111 se pot
achita pânã la data de 30
septembrie 201
1.
2011.

Sãrbãtoriþii lunii
martie
(nr. 130), David Rusu (nr. 150),
Viorica Gusan (nr. 213),
Gheorghe Trif (nr. 238), Maria
Mereº (nr. 265), Ioan Cãlin (nr.
294), Maria Doican (nr. 324),
Simion Doican (nr. 324), Dionisie
Mãierean (nr. 363), Ioana Ignat
(nr. 381), Ioan Olar (nr. 402),
Victoria Ucean (nr. 512), Elena
Iordache (nr. 515), Gheorghe
Ionuºiu (nr. 522), Rafila Gabor
(nr. 545), Steluþa Gheorghiþã (nr.
551), Gheorghe Cocan (nr. 565).
O menþiune ºi o urare specialã
RACOVIÞA
pentru Paraschiva Balea (nr. 69)
Nicolae Aleman (nr. 12), Lucian ºi Maria Murãrescu (nr. 423), ce
Gerea (nr. 83), Anicuþa Bucur împlinesc luna aceasta 91,

respectiv 93 de ani!

SEBEªU DE SUS
Georgeta Ritivoiu (nr. 37),
Virginia Buzã (nr. 50), Ana Stoia
(nr. 84), Gheorghe Giurescu (nr.
94), Elena Cãlin (nr. 122), Maria
Sinu (nr. 138), Maria Sima (nr.
183), Ana Ritivoiu (nr. 219), Ioan
Ritivoiu (nr. 246), Marieta
Zaharie (nr. 263), Dumitru Belciu
(nr. 269), Ioan Cãlin (nr. 310).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Amenzi de 9.100 de lei pentru îngrijirea
necorespunzãtoare a animalelor
Inspectorii din cadrul Direcþiei
Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Sibiu au
efectuat, în cursul lunii februarie,
2.426 acþiuni de supraveghere,
prin examene de laborator, a
unor boli transmisibile de
importanþã majorã, respectiv
pentru diagnosticul Brucelozei la
bovine, EST (Boala vacii nebune
ºi scrapie la ovine), Anemiei
Infecþioase Ecvine, Brucelozei,
Paratuberculozei la ovine ºi
Arteritei Encefalitei caprine,
precum ºi examene de precizare
a diagnosticului pentru unele
afecþiuni clinice ºi parazitare la

solicitarea unor proprietari de
animale ºi pãsãri. Totodatã, în
derularea programului de
prevenire ºi combatere a Pestei
Porcine Clasice, s-au efectuat
luna trecutã examene clinice la
2.080 capete porcine din 342
exploataþii din gospodãriile
populaþiei ºi la 36.193 capete
porcine existente în 4 ferme
comerciale. Pe lângã testele din
laborator, inspectorii DSVSA Sibiu
au participat la 6 acþiuni de
control în trafic, cu personal din
IPJ Sibiu, pentru a verifica
respectarea legislaþiei privind
transportul ºi circulaþia animalelor

acþiunilor de prevenire ºi supra- operatori comerciali, privind documente lipsã sau incomplete;
veghere a bolilor la animale, respectarea datei ºi a locului întocmirea
corectã
a
precum ºi implementarea legis- stabilit de medicii veterinari pentru documentelor specifice la nivel de
Verificãri ºi în
laþiei din domeniul sãnãtãþii efectuarea
unor
acþiuni C.S.V. teritorialã. Pentru
circumscripþiile
animalelor de cãtre personalul profilactice obligatorii la animale ºi deficienþele constatate au fost
sanitare veterinare
sanitar veterinar.
pãsãri; respectarea parametrilor sancþionaþi cu 12 amenzi în
concesionate
Au fost semnalate unele de microclimat ºi de igienã în valoare de 9.100 lei, 9 crescãtori
abateri de la normele sanitare adãposturi, în special la fermele de animale, un abator, ºi doi
O altã þintã a controalelor a veterinare ºi pentru siguranþa de vaci; transportul animalelor vii medici veterinari de liberã
vizat circumscripþiile concesio- alimentelor din partea crescã- cu mijloace de transport practicã, iar 17 deþinãtori de
nate. S-a verificat respectarea torilor de animale ºi a unor neamenajate corespunzãtor ºi cu animale au fost avertizaþi.
legislaþiei privind circulaþia
medicamentelor, a produselor
biologice ºi a furajelor medicamentate la 45 circumscripþii
sanitare veterinare concesionate,
3 depozite de medicamente ºi 11
farmacii, 3 unitãþi care furnizeazã
Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
furaje, 2 ferme cu porcine ºi 9
interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
ferme cu pãsãri. De asemenea,
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
respectarea normelor de biosede 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
curitate, a protecþiei ºi bunãasfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite etc?
starea animalelor, (respectiv a
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
condiþiilor de cazare, microclimat,
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
asigurarea hranei ºi a apei
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
potabile în condiþiile de iarnã)
prenumele ºi adresa semnatarului.
s-au verificat prin controale în 2
târguri, 18 ferme comerciale cu
NUME:
Prenume:
Str.
bovine, 4 ferme cu porcine, 12
ferme cu pãsãri ºi 80 exploataþii
nonprofesionale cu animale. În
aceastã lunã s-a efectuat controlul de fond în 45 circumscripþii
sanitare veterinare concesionate,
prin care s-a urmãrit realizarea

vii ºi a produselor alimentare.


Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

rosu galben albastru negru

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. Aceast[
rubric[ este realizat[ cu
sprijinul consilierului local
Ana Maerean, ce s-a ocupat de colectarea datelor
datelor..
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Centru SMURD la Racoviþa
Peste câteva luni, la Racoviþa ar putea funcþiona un Centru de
asistenþã medico-socialã de tip SMURD. Centrul pentru urgenþe
medicale va funcþiona în cadrul Primãriei.
Recent, Consiliul Local al comunei Racoviþa a adoptat
Hotãrârea nr. 4/2011, prin care ºi-a dat acordul pentru înfiinþarea
acestui centru, urmând ca, dupã obþinerea avizelor necesare
înfiinþãrii, sã fie dezbãtut ºi aprobat Regulamentul de organizare
ºi funcþionare a unitãþii.
Acoperirea cheltuielilor necesare dotãrii ºi funcþionãrii
centrului va fi asiguratã din bugetul local al comunei, în funcþie
de bugetul anual aprobat.
Cei ce vor deservi Centrul de asistenþã medico- socialã SMURD
Racoviþa vor acorda primul ajutor pentru cazurile de urgenþe
majore.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Per
soanelor Tãlmaciu vã inf
ersoanelor
informeazã
ormeazã

valabilitate a actului de identitate,
dar nu mai puþin de 15 zile, titularul
acestuia are obligaþia sã solicite
serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor eliberarea
unei noi cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea

actului de identitate (se primeºte
de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi

reprezentant legal (se primeºte
de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, în cazul în care pãrinþii
sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4
lei, achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã
caz, de reprezentantul sãu legal,

de persoana desemnatã din cadrul
centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de
asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita
eliberarea actului de identitate.
PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
8– 16
MARÞI
8– 16
MIERCURI
10,30– 18,30
JOI
8– 16
VINERI
8– 13,30
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa
persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

SER
VICIUL V
OLUNT
AR PENTR
U SITU
AÞII DE URGENÞÃ AL
SERVICIUL
VOLUNT
OLUNTAR
PENTRU
SITUAÞII
COMUNEI RA
CO
VIÞA VÃ INF
ORMEAZÃ
RACO
COVIÞA
INFORMEAZÃ
Statistica incendiilor din ultimii
ani aratã cã, în perioada februarie-iulie, în România, se
înregistreazã cel mai mare numãr
de arderi necontrolate ca urmare
a acþiunilor de igienizare a
terenurilor de vegetaþie uscatã.
În unele cazuri, cetãþenii ard
miriºtile, resturile menajere ori
vegetaþia uscatã, fãrã a asigura
supravegherea, în lipsa mãsurilor

de apãrare împotriva incendiilor,
în condiþii de vânt ori amplasând
grãmezile ce urmeazã a fi distruse
prin ardere în apropierea ºurilor,
adãposturilor de animale sau
furajelor, ceea ce conduce la
propagarea rapidã a focului la
gospodãrii ºi anexele acestora,
înregistrându-se pagube mari.
Pentru evitarea producerii
arderilor necontrolate în perioada

imediat urmãtoare, Serviciul
Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa face apel la
cetãþeni sã respecte mãsurile
specifice de prevenire a
incendiilor:
- sã nu utilizeze focul deschis în
locuri cu pericol de incendiu ºi pe
timp de vânt;
- sã nu utilizeze focul deschis la

distanþe mai mici de 10 m faþã de
materiale sau substanþe combustibile (casã, ºurã, depozit de
cereale, pãdure etc);
- arderea miriºtilor, resturilor
vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi
a altor materiale combustibile sã
se facã în locuri special amenajate;
- arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deºeurilor ºi miriºtilor
sã se facã numai pe baza

Riscul incendierii vveg
eg
etaþiei uscate
egetaþiei
Având în vedere intensificarea
incidenþei incendiilor de vegetaþie
constatate în ultima perioadã,
Agenþia Regionalã pentru
Protecþia Mediului (ARPM) Sibiu
a luat mãsuri de informare ºi
atenþionare, referitoare la pericolul
pe care îl reprezintã incendierea
nesupravegheatã a vegetaþiei
uscate asupra ariilor naturale
protejate ºi, în speþã, asupra
habitatelor ºi speciilor de interes

conservativ.
Pentru diminuarea la maximum
a posibilitãþii de izbucnire a
focarelor de incendiu care ar
putea afecta suprafeþele
împãdurite, terenurile agricole,
locuinþele etc., am primit sprijinul
Insituþiei Prefectului – judeþul Sibiu,
pentru informarea ºi avertizarea
cetãþenilor prin intermediul
autoritãþilor publice locale.
Precizãm cã arderea miriºtilor,

stufului, tufãriºurilor sau a
vegetaþiei ierboase, fãrã acceptul
autoritãþii competente pentru
protecþia mediului ºi fãrã
informarea, în prealabil, a
serviciilor publice comunitare
pentru situaþii de urgenþã,
constituie contravenþie ºi este
sancþionatã conform legislaþiei în
vigoare.
Director executiv ARPM,
ing. Daniela STOICA

permisului de lucru cu foc, dupã
ce a fost informat în prealabil
serviciul voluntar pentru situaþii
de urgenþã (acest permis se
elibereazã gratuit, pe bazã de
cerere ºi are valabilitate o zi.
Persoanele ce ard resturi
vegetale fãrã a avea permis de
lucru cu focul riscã amenzi
usturãtoare!!!);
- sã asigure supravegherea

permanentã a arderii ºi sã stingã
jarul dupã încetarea acesteia.
Cetãþeni!
Respectând mãsurile de
prevenire a incendiilor, vã protejaþi
viaþa ºi bunurile materiale.
Lucian Gerea,
ªef Serviciul V
oluntar
Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã
al comunei Racoviþa
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În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu
Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de

irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/
soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai micã
de 14 ani, dacã este cazul, original
ºi copie;
- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7
lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de
14 ani trebuie sã se prezinte la
S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în
termen de 15 zile dupã împlinirea
vârstei de 14 ani, în vederea
eliberãrii unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã atât
de minor, cât ºi de pãrinte/
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Prima ediţie
edi ie a „CUPEI
CUPEI PRIMĂVERII
PRIM VERII”
mas
la tenis de masă
Duminicã, 6 martie, sala mare de festivitãþi a Cãminului Cultural
din comuna Racoviþa a gãzduit prima ediþie a competiþiei de tenis
de masã pentru amatori „CUPA PRIMÃVERII”. Acþiunea a fost
organizatã de Asociaþia Sportiv[ Racoviþa ºi Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”, în colaborare cu Primãria, Consiliul
Local Racoviþa ºi ªcoala cu clasele I-VIII Racoviþa.
La competiþie au participat
iubitori ai tenisului de masã din mai
multe localitãþi ale Þãrii Oltului,
meciurile, desfãºurate într-o
atmosferã de deplinã sportivitate,
fiind deosebit de disputate.
Concursul a fost organizat pe
trei grupe de vârstã, numãrul total
al concurenþilor fiind de
aproximativ 60.
În urma disputãrii meciurilor, iatã
care au fost cei mai buni participanþi:
- categoria 12-18 ani (fete
ºi bãieþi)- 4. Iuliana Monea

(Cârþiºoara), 3. Marius Nistorescu (Turnu Roºu), 2. Bogdan
Luca (Scoreiu), 1. Paul Vulcu
(Scoreiu);
- categoria 19-35 ani (bãrbaþi)- 4. Adrian Tâlvan (Sebeºu
de Sus), 3. Marius Hulpuº
(Racoviþa), 2. Alexandru Hampu
(Scoreiu), 1. Dorel ªamu (Cârþa);
- categoria peste 35 ani
(bãrbaþi)- 4. Costel Vulcan
(Porumbacu de Jos), 3. Valeriu
Dan (Racoviþa), 2. Marcel Balea
(Turnu Roºu), 1. Alexandru
Armenciu (Racoviþa).

Câºtigatorii au primit din partea
organizatorilor ºi sponsorilor
competiþiei (familia Peciu Florianu
din Racoviþa ºi SC Ursu Impex
SRL Racoviþa), diplome, medalii,
cupe ºi mici cadouri. De asemenea, au fost acordate diplome
de participare ºi diplome pentru
cel mai tânãr ºi cel mai în vârstã

puþin apropiat.
Mai meritã amintit faptul cã,
alãturi de primarul comunei gazdã,
Florina Peciu Florianu, printre
spectatorii ce au asistat la competiþie s-au aflat ºi edilii din comunele Cârþiºoara- Dorin Magda ºi
Porumbacu de Jos- Ioan Strava.

rosu galben albastru negru

concurent.
Chiar dacã a fost prima competiþie sportivã organizatã de tânãra
asociaþie de la Racoviþa (preºedinte Lucian Gerea), succesul
acesteia a fost remarcabil, lucru
ce poate naºte speranþe ºi ambiþii
pentru viitorul mai mult sau mai

Proiectul românorom no- francez “Culturile
Culturile alimentare șii energetice”
energetice continuă
continu
(continuare din pagina 1) primul document de acest fel din
aceastã etapã a Programului
Protocolul european de LEADER, încheiat între douã
colaborare dintre Asociaþia Grupul structuri de tip GAL din România
de Acþiune Localã “Þara Oltului” ºi Franþa. Ceremonia semnãrii
ºi Association pour le protocolului a avut loc în data de
Développement du Pays de 23 aprilie 2010, la Ministerul
Saint-Brieuc Sud, în baza cãruia Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
se deruleazã proiectul “Culturile în prezenþa comisarului european
alimentare ºi energetice”, este pentru agriculturã ºi dezvoltare

ruralã, Dacian Cioloº, a ministrului
de la acel moment, Mihail Dumitru
ºi a ambasadorului Franþei la
Bucureºti, Henri Paul.
Proiectul “Culturile alimentare
ºi energetice” cuprinde trei
secþiuni (cultura performantã a
cartofului, cultivarea plantei
Miscanthus- iarba elefantului ºi
schimburi culturale). Aceastã

colaborare, devenitã oficialã, îºi
propune valorizarea cunoºtinþelor
comune privind cultura cartofului,
fapt ce va permite formarea
cultivatorilor ºi tehnicienilor pentru
creºterea productivitãþii ºi
îmbunãtãþirea calitãþii, dezvoltarea
unor culturi energetice (deja
cultivate la scarã industrialã în alte
þãri ale lumii), pentru a rãspunde

cerinþelor energetice ale teritoriului
Þara Oltului (în special zona
Avrig), precum ºi realizarea unor
legãturi puternice de colaborare
ºi prietenie între microregiunile
Þara Oltului ºi Pays Sud de Saint
Brieuc. Secþiunea referitoare la
Miscanthus (realizatã la solicitarea
conducerii Primãriei Avrig) a fost
deja parcursã în cursul anului

trecut, prin înfiinþarea unei plantaþii
experimentale.
Bugetul acestui program este
asigurat prin participarea celor
douã teritorii, din surse ale
Ministerului Francez al Afacerilor
Strãine ºi printr-o subvenþie din
partea Uniunii Europene (prin
Programul European de
Dezvoltare Ruralã-LEADER).

Statul șii biserica, parteneri pentru susţinerea
sus inerea persoanelor defavorizate
Biserica poate fi soluþia complementarã de suport social, în
aceastã perioadã de crizã
economicã. Proiectul iniþiat de
deputatul de Sibiu, Raluca Turcan
a fost adoptat în Parlament. Legea
privind parteneriatul stat-bisericã
oferã o soluþie de ajutor social la
problema deficitului de resurse din
sistemul de asistenþã. Deputatul
Turcan considerã cã „adoptarea
la Camera Deputaþilor, care a fost
camerã decizionalã, a proiectului

privind parteneriatul stat-bisericã
în domeniul asistenþei sociale este
un pas concret pentru reforma
sistemului de asistenþã. Prin
implicarea Bisericii, se oferã o soluþie
complementarã de suport social,
în condiþiile în care este cunoscut
deficitul de resurse la bugetul de
stat, mai ales pe fondul crizei
economice. Aceastã lege dovedeºte cã existã soluþii alternative
de ajutor pentru cazurile sociale,
dacã existã voinþa politicã.

Astfel, biserica se poate implica
în servicii sociale, acþiuni caritabile,
în formarea ºi instruirea corpurilor
de voluntari, dar ºi în activitãþi de
educaþie ºi formare inclusiv în
domeniul îngrijirii persoanelor
dependente, al medierii, cu ajutorul
statului. Obiectivul principal al legii
este de a facilita implicarea Bisericii,
alãturi de autoritãþile locale ºi de
comunitate în desfãºurarea unor
activitãþi din sfera asistenþei sociale.
Principiile care stau la baza

finanþãrii activitãþilor sunt: libera
concurenþã, eficacitatea utilizãrii
fondurilor publice, transparenþa,
tratamentul egal, cofinanþarea - de
minimum 20% din partea solicitanþilor - implicarea comunitãþii.
Potrivit noii legi, se va asigura
participarea tuturor cultelor ºi
asociaþiilor ºi fundaþiilor.
Ca ºi categorii sociale, sunt
vizate de lege persoanele adulte
cu dizabilitãþi, persoanele vârstnice
lipsite de venituri, fãrã susþinãtori

legali, bolnavi sau greu deplasabile,
ori cu dizabilitãþi, care nu se pot
întreþine singure, persoanele care
au avut de suferit de pe urma
calamitãþilor naturale, precum ºi
familiile sãrace care, din cauza
resurselor financiare ºi materiale
reduse, nu pot asigura o îngrijire ºi
o educaþie corespunzãtoare
copiilor, nu au acces la servicii de
asistenþã medicalã ºi nu sunt
cuprinse în sistemul de protecþie
socialã al statului.

Potrivit calitãþii lor de furnizori de
servicii sociale, prevãzutã de lege,
cultele pot organiza ºi acorda
servicii sociale fie direct, prin
structurile proprii unitãþilor de cult,
respectiv departamente, compartimente, fie prin asociaþiile ºi fundaþiile
înfiinþate în acest scop. Potrivit legii,
autoritãþile locale vor deveni
parteneri la proiecte prin punerea
la dispoziþie a terenurilor, clãdirilor
ºi a unor sume de bani necesare
derulãrii acþiunilor finanþate.

