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Sediul administraþiei locale are o nouã înfãþiºare

Se numãrã populaþia
Toamna se numãrã...
populaþia, pentru cã în perioada
22-31 octombrie 2011 Institutul
Naþional de Statisticã organizeazã
Recensãmântul
Populaþiei ºi al Locuinþelor. Acþiunea, care se desfãºoarã de
regulã la un interval de zece
ani, are drept scop numãrarea
oficialã a populaþiei ºi aflarea
caracteristicilor demografice,
cu scopul de a oferi informaþii
detaliate ºi sigure în vederea

planificãrii ºi implementãrii
politicilor economice, ºi sociale
de dezvoltare. Pânã atunci,
însã, Institutul Naþional de
Statisticã
a
organizat
Recensãmântul de Probã, care
s-a desfãºurat în perioada 7-16
mai 2011, în toate judeþele.
Acþiunea s-a desfãºurat în câte
trei sectoare de recensãmânt
atât în Sibiu cât ºi în câte trei
sectoare din mediul rural.
Astfel, în intervalul de zece zile,

cât a durat Recensãmântul de
Probã, cetãþenii ce au fost
intervievaþi au primit informaþii
cu privire la aceastã acþiune
prin intermediul fluturaºilor
distribuiþi la domiciliu, dar ºi
prin vizite preliminare ale
recenzorilor. Mai mult, toþi
recenzorii au prezentat
documente de identificare,
acest lucru fiind valabil ºi în
cazul recensãmântului propriu
zis din toamnã.

"Pentru cã fiecare
conteazã"
"Pentru cã fiecare conteazã"
este sloganul sub care este
organizat recensãmântul din
acest an, costul acþiunii
ridicându-se la 193.000 lei, mai
mult de 120.000 de persoane
fiind angajate numai pentru
operaþiunile în teren.
Organizatorii acþiunii atrag
atenþia cã reuºita recensãmântului depinde în mare
mãsurã de primirea recenzorului de cãtre populaþie, dialogul cu acesta fiind o obligaþie
legalã ºi civicã. Mai mult, o

importanþã deosebitã o are
onestitatea respondenþilor,
pentru cã rãspunsurile þin
exclusiv de libera declaraþie a
oamenilor, nefiind cerut niciun
document justificativ în afarã de
actul de identitate. Organizatorii
acþiunii mai subliniazã, totodatã,
cã informaþiile furnizate de
respondenþi beneficiazã de
protecþia confidenþialitãþii,
neputând fi folosite în alt scop
decât cel statistic.
Mai multe informaþii cu
privire la Recensãmântul de
Probã ºi la Recensãmântul
Populaþiei ºi al Locuinþelor pot
fi obþinute pe internet la
www.insse.ro.

PROGRAMUL CU
P U B L I C U L AL
SERVICIULUI
PUBLIC
C O M U N I TA R
LOCAL DE
EVIDENÞÃ A
PERSOANELOR
TÃLMACIU
LUNI - 8– 16
MARÞI - 8– 16
MIERCURI - 10,30– 18,30
JOI - 8– 16
VINERI - 8– 13,30

O idee care nu a PRINS…
Pentru cã suntem europeni dar
suntem uniþi prin diversitate, m-am
gândit cã ar fi frumos ca ºi noi sã
avem, din 10 în 10 ani, câte un final
de sãptãmânã, undeva în mijlocul
verii, în care sã ne adunãm, cei cu
rãdãcini în Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus, sã ne amintim de obiceiuri ºi
tradiþii, sã ne promovãm portul ºi
locurile, sã ascultãm muzica de pe la
noi, sã ne simþim mândri de
apartenenþa noastrã, sã cinstim memoria înaintaºilor, printr-o sãrbãtoare
a ”Fiilor satului”.
În acest sens, am iniþiat un proiect
de hotãrâre ºi l-am supus spre
aprobare Consiliului Local. Acesta a
primit 7 voturi PENTRU, ar fi trecut
fãrã probleme, dar, deoarece am fost
atacatã din start de unii dintre consilieri,
care considerã cã “mai sunt multe de
fãcut în comunã pânã la a da banii pe
distracþie” ºi deoarece doar 3 persoane
dintre consilierii prezenþi s-au oferit sã
munceascã alãturi de mine pentru
realizarea acestei sãrbãtori de 2 zile,
care s-ar fi desfãºurat simultan în
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, m-am

simþit nevoitã sã retrag acest proiect
de pe ordinea de zi.
Unii consilieri ºuºotesc pe la colþuri
ºi nu au tãria de caracter necesarã sãºi susþinã punctele de vedere deschis,
în faþa tuturor.
Aºa s-a întamplat ºi cu acest proiect,
pe care l-am gândit pentru toþi locuitorii
comunei. Domnilor consilieri din
opoziþie `i nu numai, acest proiect nu
era pentru capitalul meu electoral, era
g]ndit pentru colectivitate, deoarece,
de când sunt primar, tot ce am încercat
sã fac, `i cred cã s-au fãcut destule, a
fost cu gândul ºi pentru colectivitate.
ªi aº vrea sã vã amintesc doar o parte
din lucrurile realizate, “uitate”, se pare
de unii dintre aleºii locali: s-a închis
groapa de gunoi neautorizatã (o sursã
de poluare pentru comunã), canalizarea
este aproape gata, avem aprobatã ºi e
în stadiu de licitaþie lucrarea de
refacere a drumului DC 58 de intrare
în Sebe`u de Sus, am reabilitat poduri
ºi podeþe în Sebeºu de Sus ºi în
Racoviþa, am realizat un sistem de
colectare a apelor pluviale, în aºa fel
încât sã se menþinã accesul la râu, la

Sebeºu de Sus urmeazã reabilitarea
drumului de la intrarea în sat pânã la
Bisericã ºi s-a început lucrarea de
refacere a zonelor pietonale (începând
din central satului), am fãcut eforturi ºi
am efectuat lucrãri importante pentru a
menþine practicabil drumul spre Valea
Moaºei ºi Valea Lupului, s-a modernizat
ºi suplimentat reþeaua de iluminat public în cele douã sate ºi în permanenþã,
s-au schimbat becurile arse, s-au
efectuat lucrãri de modernizare la sediul
Primãriei, cãminele culturale, parcuri, sau igienizat de câteva ori vãile din sate
etc.
ªi dacã verificaþi lista proiectelor de
hotãrâre din anii de când am câºtigat
mandatul de primar, veþi observa cã
niciunul nu este realizat sau iniþiat de
vreun consilier local.
Sã nu uitãm cã, atunci când m-am
gândit la o propunere pentru funcþia de
viceprimar, deºi aveam majoritatea
confortabilã în Consiliul Local ºi
puteam alege lejer pentru aceastã
funcþie o persoanã din cadrul
formaþiunii politice pe care o reprezint,
am ales pe considerentul omului

gospodar ºi aºteptam
sã fie alãturi de mine,
sã nu fie duplicitar, sã
mã respecte, mãcar
aºa cum l-am respectat ºi promovat eu.
Lupta politicã se
poate face ºi frumos,
pe faþã, iar cand vine
vremea bilanþului, sã
ne mândrim fiecare cu
ce am fãcut din
iniþiativa noastrã.
Aº vrea sã le mulþumesc pe aceastã
cale consilierilor care
nu m-au dezamãgit,
au coloana vertebralã
ºi au vãzut ºi înþeles,
întotdeauna, interesul
comunitãþii: Ana Mãerean, Marieta
Zaharie, Camelia Limbãºan, Ioan
Fogoroº, Iosif Maxim.
Dar, doresc în continuare sã colaborez
cu toþi consilierii ºi aºtept proiecte de
hotãrâri, iniþiative din partea lor.
Stimaþi concetãþeni, deºi nu e uºor sã
conduci o comunitate cu atâtea nevoi,

în perioadã de recesiune, voi încerca
ºi pe mai departe, sã realizez cele
propuse, în limita fondurilor financiare
de care dispunem ºi a ajutorului dat de
consilieri ºi nu în ultimul rând, de
dumneavoastrã.
Primarul comunei Racoviþa
FLORINA PECIU FLORIANU

rosu galben albastru negru

Lucrãrile de reabilitare efectuate la faþada imobilului ce gãzduieºte Primãria ºi cu o asemenea importanþã.
Lucrãrile executate la faþada Primãriei au fost finanþate din bugetul local al comunei
Consiliul Local al comunei Racoviþa sunt aproape finalizate. Dupã cum se poate
observa ºi din imaginile alãturate, “faþa” nouã a acestei clãdiri aratã foarte bine, ºi vin în continuarea procesului de extindere ºi modernizare la care este supusã
îngrijitã, zugrãvitã în culori calde, plãcute privirii, mai mult decât demnã de un imobil clãdirea de mai multe luni.
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INFORMARE
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de
10 mai 201
20111
ªedinþa a fost convocatã prin
Dispoziþia nr. 208/2011 a
primarului comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu.
La ºedinþã au participat 8
consilieri. Au lipsit consilierii Aurel
Bobanga ºi Marieta Zaharie. A
lipsit motivat consilierul Ana
Mãerean. La întâlnire au mai
participat primarul comunei,

contabilul ºef al primãriei, Simona
Cãlin ºi directorul ºcolii din
comunã, Mihaela Floare. ªedinþa a fost condusã de consilierul Nicolae Ritivoi. Au fost
adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 21/2011
privind acordul de principiu
pentru cofinanþarea proiectului
depus spre finanþare neram-

bursabilã, din Fondul Social European, pe POS DRU;
2. Hotãrârea nr. 22/2011
privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul
2011;
3. Hotãrârea nr. 23/2011
privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a
publicului în elaborarea sau
revizuirea planului de urbanism
ºi amenajarea teritoriului;
4. Hotãrârea nr. 24/2011
privind stabilirea taxei de divorþ;

5. Hotãrârea nr. 25/2011
privind dezmembrarea imobilului
bloc de locuinþe, situat în CF
100317 Racoviþa, nr. top. 5739/
2, în 12 apartamente.
A fost retras proiectul privind
organizarea sãrbãtorii FII
SATULUI în comuna Racovita ºi
satul Sebeºu de Sus.
Au mai fost supuse
aprobãrii urmãtoarele:
- cererea doamnei Vasiu
Adriana, prin care se solicitã
sprijin financiar pentru procu-

rarea unui cãrucior pentru fetiþa
sa cu handicap grav- în aceastã
perioadã, cu ajutorul unei
fundaþii umanitare, s-a obþinut
un cãrucior nou, care a fost
predat familiei;
- cererea domnului Corfariu
Zivrit, prin care se solicitã
execuþia unui zid de sprijin lângã
vale- nu sunt alocate fonduri în
bugetul local pentru zid de sprijin
pe domeniul privat;
- cererea doamnei Samoilã
Aurelia, prin care se solicitã ma-

terial lemons deoarece ia ars
sura ºi grajdiul ºi nu are
posibilitatea sã-ºi reconstruiascã
aceste immobile- s-a aprobat;
- referatul despre SC Cianel
SRL, propus de comisia de
evaluare a bunurilor rãmase în
clãdire- s-a aprobat, urmând a
fi întocmit procesul verbal de
predare-primire.
Toate proiectele de hotãrâre
supuse dezbaterii au fost iniþiate
de primarul Florina Peciu
Florianu.

Sãrbãtoriþii lunii mai
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 cu sprijinul
c o n s i l i e r u l u i l o c a l A n a M ã e r e a n , c e s - a o c u p a t d e c o l e c t a r e a d a t e l o rr..
RACOVIÞA
Cornel Niþu (nr. 1B), Laurian
Balea (nr. 34), Gheorghe
Limbãºan (nr. 49), Laurean
Olariu (nr. 125), Ioan Muntean
(nr. 132), Elena Rusu (nr. 150),
Dionisie Drãgoi (nr. 151), Maria
Iancu (nr. 175), Mariana
ªoroºtinean (nr. 178), Viorel
ªoroºtinean (nr. 178), Dionisie

Pãcurar (nr. 187), Aurel Marcu
(nr. 197), Mãrioara Doican (nr.
207), Gheorghe Gusan (nr. 212),
Maria Vasiu (nr. 216),
Paraschiva Matei (nr. 218),
Paraschiva Olariu (nr. 271),
Viorel Mereº (nr. 345), Iosif Vasiu
(nr. 419), Valeriu Raþiu (nr. 444),
Nicolae Vasiu (nr. 497), Anicuþa
Ionuºiu (nr. 522), Maria ªandru
(nr. 551).

SEBEªU DE SUS
Elena Cândea (nr. 110), Vasile
Lungu (nr. 112), Ionel Bulugean
(nr. 113), Ioan Stãnilã (nr. 132),
Victoria Stoienescu (nr. 202), Maria
Floare (nr. 206), Vasile Mircea
Neamþu (nr. 272), Maria Tulpan
(nr. 287), Dumitru Cãlin (nr. 310),
Achim Trandafir (nr. 315).
O menþiune ºi o urare specialã

pentru Vasile Ioneºcu (nr. 102),
ce împlineºte luna aceasta 96 de
ani (cel mai vârstnic locuitor al
satului). LA MULÞI ANI, CU
SÃNÃTATE!
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã, precum ºi celor ce poartã
numele de Constantin sau Elena,
multã sãnãtate, fericire ºi bucurii
alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Recent, patru tineri elevi francezi de
la Institutul Rural “La Charmeliere” din
oraºul Carquefou, au efectuat un stagiu
de pregãtire practicã în agriculturã, la
Racoviþa. Pentru aproximativ trei
sãptãmâni, Flavien Collineau, Aimeric
Begey, Romain Rince ºi Davy Mabilais,
au experimentat diverse activitãþi agrozootehnice în gospodãrii din comuna
sibianã, acest stagiu fiindu-le necesar
pentru ca, la finalul ºcolii, sã obþinã
atestatul profesional. “Cei patru tineri
francezi au ajuns la Racoviþa ca urmare
a unor demersuri fãcute de conducerea
ºcolii din Carquefou (oraº înfrãþit de
peste douazeci de ani cu Racoviþa) ºi
Comitetul de Înfrãþire <<CarquefouRacoviþa>>, cu sprijinul Asociaþiei
<<Racoviþa-Carquefou>>. În perioada
stagiului, oaspeþii au locuit la douã familii
din comunã ºi au participat efectiv la
toate activitãþile agricole ºi zootehnice din
gospodãrii (ferme de subzistenþã sau de
semi-subzistenþã). Astfel, au îngrijt porci,
vaci sau gãini, au participat la cultivarea

cartofilor, legumelor sau porumbului etc,
fiind experimentate diverse activitãþi din
domeniu, unele mai moderne,
desfãºurate cu mijloace mecanizate, dar
ºi unele mai tradiþionale, de agriculturã
ecologicã. Stagiarii au gustat din plin
experienþa româneascã, s-au simþit
foarte bine aici, au aflat lucruri
interesante ºi folositoare. Pe lângã
activitãþile agricole, am pregãtit
francezilor ºi câteva surprize de
relaxare, astfel încât aceºtia sã se simtã
cât mai bine pe meleagurile noastre, sã
cunoascã mãcar o parte din frumuseþile
zonei, sã afle câte ceva despre cultura,
tradiþiile, obiceiurile, istoria ºi traiul din
Racoviþa. Consider cã asemenea acþiuni
contribuie foarte mult la clãdirea unor
legãturi deosebit de puternice între cele
douã comunitãþi”, ne-a spus
coordonatoarea grupului francez, prof.
Camelia Limbãºan, preºedinta Asociaþiei
“Racoviþa- Carquefou”.
Sejurul elevilor din Franþa s-a încheiat
sâmbãtã, 14 mai.

400 de lei – taxa pentru divorþ
la Starea Civilã


Propunerea dumneavoastr[ pentru

Cuplurile din comuna Racoviþa care nu au copii pot divorþa prin
acordul pãrþilor ºi la ofiþerul de stare civilã din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa. Pentru a beneficia de acest serviciu,
solicitanþii trebuie sã achite o taxã specialã în valoare de 400 lei.
Recent, cu prilejul ultimei
ºedinþe ordinare, Consiliul Local
al comunei Racoviþa a adoptat
Hotãrârea nr. 24/2011, prin care
a fost stabilitã taxa specialã
pentru desfacerea cãsãtoriei pe
cale administrativã.
Astfel, dacã achitã taxa
specialã de 400 lei, tinerele
familii care au avut ultimul
domiciliu comun pe raza

teritorialã a comunei Racoviþa
sau a cãror cãsãtorie a fost
oficiatã la compartimentul de
stare civilã din oraº, pot solicita
divorþul administrativ. Divorþul
administrativ nu poate fi efectuat
dacã existã copii (inclusiv
adoptaþi) în urma cãsãtoriei ºi
dacã nu existã acordul ambilor
soþi.
Mãsura adoptatã de le-

rosu galben albastru negru

Stagiu de practicã în agricultura tradiþionalã

gislativul local din Racoviþa are
la baza prevederile Legii nr.
202/2010 privind unele mãsuri
pentru accelerarea soluþionãrii
proceselor, prin care se
reglementeazã ºi chestiunea
divorþului pe cale administrativã.
Hotãrârea va fi dusã la
îndeplinire de biroul de stare
civilã din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa.

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
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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Încã cinci tone de deºeuri electrice ºi
electrocasnice au plecat spre reciclare
organizatori produse electrocasnice sau scule electrice.
Campania „Locul deºeurilor nu
e în casã. Trimite-le la plimbare!”
a fost organizatã de Asociaþia
Românã pentru ReciclareRoRec împreunã cu primãriile
Avrig ºi Racoviþa, Agenþia
Regionalã de Proþectia Mediului
Sibiu, cu sprijinul partenerilor
Candy ºi Philips ºi s-a adresat
tuturor cetãþenilor interesaþi. La
finalul acþiunii, cantitatea de
DEEE colectate a fost de
aproximativ cinci tone.

În schimbul deºeurilor aduse la
punctele de colectare special
amenajate din Avrig, Mâr`a,
Bradu, Racovi\a ºi Sebe`u de
Sus, fiecare deponent a primit
câte un talon pentru o tombolã,
prin care „s-au pus la bãtaie” 10
cuptoare cu microunde, 15 maºini
de gãurit ºi 15 maºini de ºlefuit
Festivitatea tragerii la sorþi a
taloanelor câºtigãtoare s-a desfãºurat sâmbãtã seara, la sediul
Primãriei oraºului Avrig, în
prezenþa reprezentanþilor asociaþiei RoRec, a câþiva angajaþi ai
instituþiei gazdã, a voluntarilor ce
au contribuit la desfãºurarea
campaniei, reprezentanþilor presei ºi a câþiva cetãþeni participanþi
la acþiunea de colectare. Dupã ce
au contabilizat taloanele adunate
ºi le-au amestecat bine, s-a
trecut la acþiunea de extragere
a câºtigãtorilor. Din comuna
Racoviþa (inclusiv satul Sebeºu
de Sus), cei mai norocoºi
participanþi la campanie au fost
urmãtorii:- cuptor cu microundeGeanina Fechete, Maria Marcu,
Dionisie Fogoroº, Ioan Maxim;
- maºinã de gãurit- Silvia
Tarcea, Maria Aron, Lucian
Nicula, Ana Maria Fogoroºiu,
Eugenia Fogoroº, Mariana

Farcaºiu; -maºinã de ºlefuitDionisie Bucur, Gheorghe
Hulpuº, Niculina Cornaciu,
Georgeta Limbãºan, Daniela
Drãghiciu, Liviu Brezaiu. Unii
dintre fericiþii câºtigãtori au fost
prezenþi la tragerea la sorþi ºi au

putut pleca acasã cu premiile.
La finalul festivitãþii, reprezentantul RoRec a felicitat câºtigãtorii, a mulþumit tuturor celor ce
s-au implicat în derularea campaniei
ºi a acordat premii promoþionale
(tricouri, ºepci, agende, pixuri)

voluntarilor ce au fost prezenþi la
punctele de colectare.
În perioada urmãtoare, campania de colectare a deºeurilor
electronice ºi electrocasnice se
va desfãºura ºi un alte zone din
judeþ.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ RACOVIÞA VÃ INFORMEAZÃ

Reguli de comportare ºi mãsuri de protecþie în caz de cutremur
a) Pentru protecþia înainte de cutremur
cutremur,, este necesar sã se realizeze mãsuri
de protecþie a locuinþei ºi
în
afara
acesteia.
În
mãsurile de protecþie a
locuinþei
sunt
necesare
urmãtoarele mãsuri:
- recunoaºterea locurilor în
care ne putem proteja (grinda,
tocul uºii, birou sau sub masã
rezistentã etc);
- identificarea ºi consolidarea
unor obiecte care pot cãdea sau
deplasa în timpul seismului;
- asigurarea mãsurilor de
înlãturare a pericolelor de
incendiu (protecþia ºi evitarea
distrugerilor la instalaþiile de
alimentare cu electricitate, apã ºi
gaze);
- cunoaºterea locurilor de
întrerupere a alimentãrii cu
aceste surse;
- asigurarea stãrii de rezistenþã
a locuinþei. La nevoie se consultã
organele de protecþie civilã locale
sau alþi specialiºti;
- asigurarea, în locuri cunoscute ºi uºor accesibile, a
îmbrãcãmintei pentru timp rece, a

unei rezerve de alimente uscate
ºi conserve, a unor materiale ºi
obiecte necesare realizãrii unei
truse de prim ajutor familial;
- asigurarea unei lanterne, a
unui aparat radio cu tranzistoare
ºi a bateriilor necesare.
În mãsurile de protecþie în afara
locuinþei este necesar:
- cunoaºterea locurilor celor
mai apropiate unitãþi medicale,
sediilor inspectoratelor pentru
situaþii de urgenþã, de poliþie, de
cruce roºie, precum ºi alte
adrese utile;
- buna cunoaºtere a drumului
pe care vã deplasaþi zilnic la
ºcoalã, cumpãrãturi având în
vedere pericolele care pot
apãrea (spargeri de geamuri,
cãderea unor obiecte de pe
balcoane, conducte de gaze,
abur, apã etc);
b) Pentru protecþia în
timpul producerii unui cutremur puternic, se iau
urmãtoarele mãsuri:
- pãstrarea calmului, sã nu se
intre în panicã ºi sã liniºtiþi pe
ceilalþi membri ai familiei (copii,
femei, bãtrâni);

- prevenirea tendinþelor de a
pãrãsi locuinþa- putem fi surprinºi
de faza puternicã a miºcãrii
seismice în holuri, scãri, etc. Nu
se foloseºte în nici un caz
ascensorul;
- dacã suntem în interiorul unei
locuinþe, rãmânem acolo, departe
de ferestre care se pot sparge,
sã se stea înspre centrul locuinþei
(clãdirii), lângã un perete.
Protejarea se face sub o grindã,
toc de uºã solidã, birou masã sau
bancã din clasã, suficient de
rezistente spre a ne feri de
cãderea unor lãmpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc;
- dacã suntem surprinºi în
afara unei locuinþe (clãdiri),
rãmânem departe de aceasta, ne
ferim de tencuieli, cãrãmizi,
coºuri, parapete, corniºe, geamuri ºi care de obicei se pot
prãbuºi pe stradã;
- dacã suntem la ºcoalã
(serviciu), nu fugim pe uºi, nu
sãrim pe fereastrã, nu se aleargã
pe scãri, nu se utilizeazã liftul, nu
alergaþi pe stradã.
Deplasarea se realizeazã cu

APEL din partea Asociaþiei Sportive
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!

calm spre un loc deschis ºi sigur;
- dacã a trecut ºocul puternic
al seismului, se închid imediat
sursele de foc, cât se poate de
repede, iar dacã a luat foc ceva,
se intervine imediat;
- dacã seismul ne surprinde în
autoturism, ne oprim cât se poate
de repede într-un loc deschis, se
evitã clãdirile prea aproape de
stradã, dincolo de poduri, pasaje,
linii electrice aeriene ºi ne ferim
de firele de curent electric
cãzute;
- dacã suntem într-un mijloc de
transport în comun sau în tren,
staþi pe locul dumneavoastrã
pânã ce se terminã miºcarea
seismicã. Conducãtorul trebuie
sã opreascã ºi sã deschidã uºile,
dar nu este indicat sã vã îmbulziþi
la coborâre sau sã spargeþi
ferestrele;
- dacã vã aflaþi într-un loc public cu aglomerãri de personae, nu
alergaþi cãtre ieºire, îmbulzeala
produce mai multe victime decât
cutremurul. Staþi calm ºi liniºtiþi-vã
vecinii pe rând.
c) Dupã producerea unui
cutremur
puternic,
este

necesar sã luãm urmãtoarele mãsuri:
- nu plecaþi imediat din locuinþã.
Acordaþi mai întâi primul ajutor
celor afectaþi de seism. Calmaþi
persoanele speriate ºi copiii;
- ajutaþi-i pe cei râniþi sau prinºi
sub mobilier, obiecte sau
elemente uºoare de construcþii
cãzute, sã se degajeze.

ATENÞIE !
Nu miºcaþi rãniþii grav (dacã nu
sunt în pericol imediat de a fi rãniþi
suplimentar din alte cauze), pânã
la acordarea unui ajutor sanitar
– medical calificat. Ajutaþi-i pe loc.
Curãþaþi traseele de circulaþie de
cioburi sau substanþe toxice,
chimicale vãrsate, alimente, etc.
- îngrijiþi-vã de siguranþa
copiilor, bolnavilor, bãtrânilor,
liniºtiþi-i, asigurându-le îmbrãcãminte ºi încãlþãminte corespunzãtoare sezonului în care ne
aflãm;
- ascultaþi anunþurile posturilor
de radio ºi televiziune ºi recomandãrile acestora;
- verificaþi preliminar starea
instalaþiilor de electricitate, gaz,

apã, canal, din locuinþã;
- pãrãsiþi calm locuinþa dupã
seism, fãrã a lua cu dumneavoastrã lucruri inutile. Verificaþi mai
întâi scara ºi drumul de ieºire;
- dacã la ieºire întâlniþi uºi
blocate, acþionaþi fãrã panicã
pentru deblocare. Dacã nu
reuºiþi, procedaþi cu calm la
spargerea geamurilor ºi curãþaþi
bine mâna ºi zona de cioburi,
utilizând un scaun, o vazã
metalicã (lemn) etc. Deplasaþi-vã
într-un loc deschis ºi sigur;
- fiþi pregãtiþi psihic ºi fizic
pentru eventualitatea unor ºocuri
(replici) ulterioare primei miºcãri
seismice, care de regulã este mai
redus decât cel iniþial. Nu daþi
crezare zvonurilor privind eventualele replica seismice ºi urmãrile
lor, utilizaþi numai informaþiile ºi
recomandãrile oficiale, recepþionate direct de dumneavoastrã ºi
nu din auzite;
- nu ascultaþi sfaturile unor aºaziºi specialiºti necunoscuþi de
dumneavoastrã, care, în
asemenea situaþii, apar ad-hoc.
ªef SVSU Racoviþa
Lucian Gerea

Termenul de depunere a situaþiilor financiare
anuale pentru anul 2010
Societãþile comerciale, societãþile /
companiile naþionale, regiile autonome,
institutele naþionale de cercetaredezvoltare trebuie sã întocmeascã ºi sã
îºi depunã situaþiile financiare anuale la
administraþiile fiscale teritoriale, în termen
de 150 de zile de la încheierea
exerciþiului financiar, respectiv pânã la
data de 30 mai 2011.
Subunitãþile înregistrate în România,
care aparþin unor persoane juridice cu
sediul sau domiciliul în strãinãtate depun

situaþiile financiare anuale aferente
exerciþiului financiar 2010 la
administraþiile fiscale teritoriale în termen
de 150 de zile de la încheierea
exerciþiului financiar, respectiv pânã la
sfârºitul acestei luni.
Nerespectarea termenului cu privire
la depunerea situaþiilor financiare anuale
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 300 lei
la 1.000 lei, dacã perioada de întârziere
este cuprinsã între 1 ºi 15 zile lucrãtoare,

cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei,
dacã perioada de întârziere este
cuprinsã între 16 ºi 30 de zile lucrãtoare,
ºi cu amendã de la 1.500 lei la 4.500
lei, dacã perioada de întârziere
depãºeºte 30 de zile lucrãtoare faþã de
termenul legal.
Pentru informaþii suplimentare,
contribuabilii se pot adresa birourilor/
compartimentelor de asistenþã
contribuabili din cadrul administraþiilor
finanþelor publice teritoriale.

rosu galben albastru negru

Aproximativ 300 de locuitori
din oraºul Avrig ºi comuna
Racoviþa au participat sâmbãtã,
14 mai, la cea de-a patra acþiune
de colectare a deºeurilor de
echipamente electrice ºi
electronice (DEEE) inclusã în
Campania „Locul deºeurilor nu e
în casã. Trimite-le la plimbare!”.
În urma acestei acþiuni, au fost
colectate aproximativ cinci tone
de deºeuri electrice ºi electrocasnice. Cei mai norocoºi dintre
participanþii la campanie, au
câºtigat la tombola pregãtitã de
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Grupul folcloric al ªcolii cu clasele I-VIII Racoviþa, la ediþia a VI-a
a Festivalului folcloric “La izvorul dorului” (Tãlmaciu- Tãlmãcel)
Grupul ªcolar Economic “Johannes Lebel” Tãlmaciu, în colaborare
cu Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu ºi mai mulþi
sponsori sau colaboratori, organizeazã în zilele de 28 ºi 29 mai
2011, la Tãlmaciu ºi Tãlmãcel, ediþia a VI-a a Festivalului de folclor
“LA IZVORUL DORULUI “.
La aceastã ediþie a manifestãrii
vor participa aproximativ 20 de
grupuri vocale sau instrumentale ºi ansambluri folclorice

de la mai multe instituþii de
învãþãmânt din judeþul Sibiu, dar
ºi din alte judeþe ale þãrii,
aceastã prezenþã numeroasã

fiind garanþia unei reale
sãrbãtori a folclorului autentic.
Printre formaþiile participante, se
va afla ºi grupul folcloric al ªcolii

cu clasele I-VIII din comuna
Racoviþa.
Programul pregãtit de
organizatori va debuta sãmbãtã,
28 mai, în jurul orei 14, cu
parada portului popular. Grupurile participante se vor deplasa pe traseul cuprins între
Grupul ªcolar Economic „Johannes Lebel” ºi Piaþa VITRE
din centrul Tãlmaciului, oferind

astfel posibilitatea locuitorilor
oraºului de a le admira costumele populare din zonele de
provenienþã, dar ºi de a viziona
scurte suite folclorice. Apoi, se
va face deplasarea la Tãlmãcel,
sala de spectacole a Cãminului
Cultural urmând sã gãzduiascã
spectacolul folcloric. Prima zi a
festivalului se va încheia în jurul
orei 21.

Duminicã, 29 mai, în cea de-a
doua zi a ediþiei din acest an a
festivalului, între orele 10 ºi 13,
o parte a grupurilor artistice
participante la festival vor susþine scurte recitaluri pe platoul
din faþa Pieþei Agroalimentare
din centrul oraºului Tãlmaciu.
Informaþiile ne-au fost oferite
de directorul festivalului, prof.
Rodica Bobeº.

Localnica Denisa Iosif, la faza naþionalã a Olimpiadei
“Meºteºuguri artistice tradiþionale”
Copiilor Avrig, cu sprijinul
Complexului Muzeal Naþional
„ASTRA” din Sibiu ºi al Consiliului
Local Avrig.
Printre meºteºugurile tradiþionale ce au fost reprezentate la
aceastã ediþie a manifestãrii,
amintim: pictura pe lemn sau
sticlã, prelucrarea sau decorarea
metalului, lemnului, osului sau
cornului, olãrit, þesut, brodat,
confecþionat podoabe sau mãºti,
cojocãrit, sculpturã în lemn,
încondeierea ouãlor, împletituri
paie, foi de porumb, iconãritul
etc.
Jurizarea lucrãrilor a fost
realizatã de o comisie, formatã
din specialiºti ai Complexului

Muzeal Naþional „ASTRA” Sibiu,
iar organizatorii au oferit celor mai
talentaþi copii diverse premii ºi
diplome.
La olimpiadã au participat ºi
mai mulþi elevi ai ªcolii cu clasele
I-VIII din comuna Racoviþa. La
secþiunea dedicatã icoanelor pe
sticlã, eleva Denisa Iosif (instructor Anca Georgeta Bucur) a
abþinut locul întâi, urmând sã participle, alãturi de ceilalþi câºtigãtori, la faza naþionalã, care se va
desfãºura în perioada 24-28 august, la Muzeul ASTRA din Sibiu.
Informaþiile ne-au fost oferite
de reprezentanþii Complexului
Muzeal Naþional “Astra” din
Sibiu.

HOTÃRÂREA nr. 25/2011

Privind acordul de principiu pentru cofinanþarea proiectului depus spre finanþare nerambursabilã din Fondul
Social European pe Program Opera\ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din 10 mai 2011,
Analizând nota de fundamentare a ªcolii cu clasele I-VIII
Racoviþa, nr. 1033/2011, prin care
se solicitã cofinanþare în cadrul
proiectului “Corelarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii cu piaþa muncii,
Domeniul major de intervenþiePrevenirea ºi corelarea pãrãsirii

timpurii a ºcolii”, Proiectul Învãþãm
pentru noi, pentru viitorul nostrum”, fonduri structurale axa
prioritara 2 POS DRU;
În conformitate cu prevederile
art. 105, alin. 2 lit. k din Legea nr.
1/2011, legea educaþiei naþionale,
precum ºi a art. 54 din Legea nr.
273/2006 privind finanþele publice
locale,
Vãzând raportul favorabil al

comisiei de specialitate a
Consiliului Local.
În temeiul dispoziþiilor art. 36
alin 2, litera “b”, ale art. 45 alin. 2
lit. “a”, ºi ale art. 115 alin. 1 litera
“b”, din Legea nr. 215/2001,
republicatã, privind administraþia
publicã localã, cu modificãri ºi
completãri,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1. (1) Se aprobã

participarea Consiliului Local al
comunei Racoviþa în cadrul
proiectului “Corelarea învãþãrii pe
tot parcursul vieþii cu piaþa muncii,
Domeniul major pe intervenþiePrevenirea ºi corelarea pãrãsirii
timpurii a ºcolii”, Proiectul
“Învãþãam pentru noi, pentru
viitorul nostrum”, al ªcolii cu
clasele I-VIII Racoviþa;
(2) Proiectul se deruleazã din

fonduri structurale, axa prioritarã
2;
Art. 2. Valoarea proiectului este
de 2.051.950 lei , echivalentul a
500.000 euro, la cursul BNR din
9.05.2011, la care contribuþia de
cofinanþare a Consiliului Local
este de 2 %, în sumã de 41.039
lei, care se vor aproba dupa
finanþarea proiectului;
Art. 3. De publicitatea prin

Noua lege a zilierilor a intrat "în pâine"
între 16-18 ani. Totodatã, niciun zilier nu
poate presta activitãþi pentru acelaºi
beneficiar pe o perioadã mai lungã de 90
de zile cumulate pe durata unui an
calendaristic. Nerespectarea acestor
prevederi se sancþioneazã cu amendã
de 10.000 lei. Registrele de evidenþã
zilnicã a zilierilor vor putea fi cumpãrate
de la sediul ITM Sibiu, însã deocamdatã
acestea nu au sosit de la Imprimeria
Naþionalã.

Directorul Inspectoratului Teritorial de
Muncã Sibiu, Francisc Szombatfalvi
Török, a prezentat, recent, noua lege
(52/2011) privind exercitarea unor
activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri. Legea a fost
publicatã la sfârºitul lunii trecute, în
Monitorul Oficial. Potrivit noii legi, zilier
este persoana fizicã ce desfãºoarã
activitãþi necalificate sau cu caracter
ocazional ºi are cel puþin 16 ani împliniþi.
Beneficiarul acestei legi este persoana
juridicã pentru care zilierul executã
activitãþi cu caracter ocazional. Cei care

practicã aceastã formã de muncã trebuie
sã þinã un registru de evidenþã zilnicã a
zilierilor, iar raportul de muncã dintre zilier
ºi angajator se stabileºte fãrã încheierea
unui contract de muncã.
Legea prevede cã durata activitãþii
este de minimum o zi, corespunzãtor cu
8 ore de muncã. Chiar dacã pãrþile convin
un numãr mai mic de ore de activitate
zilnicã, plata zilierului se va face pentru
echivalentul a cel puþin 8 ore de muncã.
Durata zilnicã de executare a activitãþii
unui zilier nu poate depãºi 12 ore,
respectiv 6 ore pentru lucrãtorii cu vârsta

Drepturile ºi obligaþiile
beneficiarului
Cel care angajeazã zilieri are o serie
de drepturi între care stabileºte activitãþile
pe care urmeazã sã le desfãºoare
zilierul, locul executãrii activitãþii ºi
durata acesteia ºi controleazã modul de
înde-plinire a lucrãrilor. La capitolul
obligaþii sunt trecute: sã înfiinþeze
registrul de evidenþã a zilierilor, sã-l
pãstreze la sediul sãu ºi sã-l prezinte
organelor de control abilitate; sã
completeze registrul înainte de începerea activitãþii; sã asigure instruirea ºi

informarea zilierului cu privire la activitatea
care urmeazã sã o presteze, riscurile ºi
pericolele la care poate fi expus în
exercitarea activitãþii, precum ºi cu privire
la drepturile zilierului. Instruirea se face
zilnic, înainte de începerea activitãþii; sã
plãteascã zilierului, la sfârºitul fiecãrei zile
de lucru, remuneraþia convenitã ºi sã
asigure pe propria cheltuialã,
echipamente de lucru ºi de protecþie care
se impun datoritã specificului activitãþii pe
care o desfãºoarã zilierul. Nerespectarea
acestor dispoziþii se sancþioneazã cu
amendã de 6.000 lei. Plata impozitului pe
venit de 16 la sutã datorat pentru
activitatea prestatã de zilier revine
beneficiarului. Pentru neachitarea acestui
impozit, sancþiunea este de 20.000 de
lei.
De asemenea, au fost stabiliþi ºi paºii
privind înregistrarea zilierilor în registru.
Astfel, beneficiarul are obligaþia sã
înregistreze în ordine cronologicã zilierii
(înregistrãrile se fac zilnic) ºi lunar, pânã
la data de 5 a fiecãrei luni, sã înainteze
inspectoratului teritorial de muncã de
la sediul sãu un extras al registrului cu
date din luna precedentã. Neînde-

afiºare a prezentei hotãrârii
raspunde secretarul comunei
Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la data
de 10 mai 2011.
PREªEDINTE
consilier NICOLAE
RITIVOI
CONTRASEMNEAZÃ
secretar VIRGINIA
P A VEL

plinirea acestei obligaþii se sancþioneazã cu amendã de 6.000 lei.

O zi de muncã
remuneratã între 2 ºi
10 lei/orã
Noua lege prevede ºi drepturile
zilierului. Acesta are dreptul la
remuneraþie (între cel puþin 2 lei brut ºi
cel mult 10 lei/orã) ºi la echipament de
protecþie ºi mijloace tehnice. Totodatã,
acestuia trebuie sã i se plãteascã
remuneraþia la finalul fiecãrei zile de
muncã, înainte de semnarea registrului
de cãtre zilier. Nerespectarea drepturilor
de mai sus se sancþioneazã cu amendã
de 10.000 lei.
Pentru munca de zilier nu se datoreazã
contribuþii sociale ºi nu se conferã
vechime în muncã. Totodatã, nu existã
nici calitatea de asigurat (opþional zilierul
va putea încheia asigurare de sãnãtate
ºi/sau de pensie).
Inspectorii de muncã sibieni vor începe
controale pe noua lege începând cu luna
viitoare.
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În ziua de 7 mai, la Sala “Pavilion” a Casei de Culturã din
Avrig, s-a desfãºurat cea de-a
XVI-a ediþie a fazei judeþene a
Olimpiadei “Meºteºuguri artistice
tradiþionale”. La aceastã manifestare au participat copii din întreg
judeþul, cu vârsta cuprinsã între
6 ºi 18 ani, care se manifestã,
prin instrucþia ºi educaþia primitã
în familie ºi ºcoalã, ca adevãraþi
creatori de artã popularã,
cunoscãtori ai secretelor
meºteºugului artistic tradiþional,
ce au ºi dovedesc reale calitãþi
de manualitate, dexteritate
tehnicã ºi simþ artistic propriu unui
artist autentic. Acþiunea a fost
organizatã de Clubul Elevilor ºi

