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De câteva zile, la Racoviþa
funcþioneazã cel mai nou
centru de documentare ºi
informare din judeþ. Obiectivul este amenajat la etajul
Cãminului Cultural ºi a fost
inaugurat vineri, 3 iunie 2011,
în prezenþa reprezentanþilor
Prefecturii Sibiu, Primãriei ºi
Consiliului Local al comunei
Racoviþa, Inspectoratului
ªcolar Judeþean Sibiu, Casei
Corpului Didactic Sibiu,
Mitropoliei Ardealului (Protopopiatului Avrig), Asociaþiei
Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului”, Asociaþiei de

Prietenie “Ille et VilaineSibiu”, a numeroase cadre
didactice din localitate sau de
la instituþiile de învãþãmânt din
localitãþile învecinate, a
elevilor ºcolii, dar ºi a numeroºi pãrinþi, bunici ºi a altor
membri ai comunitãþii locale.
Centrul de Documentare ºi
Informare de la Racoviþa
poartã numele unei personalitãþi locale (Pr. Petru
Florianu) ºi aparþine de ªcoala
cu clasele I-VIII din comunã.
Festivitatea inaugurãrii a
debutat cu o slujbã religioasã
– Te-Deum, condusã de preotul

protopop Vasile Gafton, reprezentantul Arhiepiscopiei
Sibiului, împreun[ cu parohul
Bisericii Ortodoxe ,,Sânta
Treime” din Racoviþa, pr.
Dumitru Iridon. Apoi, elevii
Ansamblului folcloric al ªcolii
cu cls. I-VIII Racoviþa, îndrumaþi de instructorii Adrian
Grecu, Alin Grecu ºi Corina
Grecu (membri ai Ansamblului
Folcloric «Cindrelul Junii
Sibiului»), au susþinut un scurt
program folcloric.
Dupã acest moment artistic,
a fost tãiatã panglica inauguralã, iar cei prezenþi au putut
vizita noul obiectiv. Cu acest
prilej, au susþinut alocuþiuni
prin care au salutat mulþimea
prezentã, au fost expuse
câteva detalii despre importantul moment, `i ºi-au arãtat
mulþumirea pentru cã au avut
prilejul de a participa la un
asemenea eveniment, adresând felicitãri gazdelor pentru
noul obiectiv, subprefectul
Rareº Macrea, prof. Christine
Manta Klemens- inspector
ºcolar general adj, prof.
Mihaela Carmen Seuºandirector Casa Corpului Didactic Sibiu, prof. Iuliana
Mihaela Floare- director al

ateliere de lucru, activitãþi de
voluntariat, concursuri ºcolare, expoziþii, lansãri de carte,
ªcolii cu clasele I-VIII seri de poezie, formãri,
Racoviþa, ing. Florina Peciu activitãþi individuale sau în
Florianu- primarul comunei echipã -de informare sau
Racoviþa.
Centrul de Documentare ºi
Informare «Pr. Petru Florianu»
îºi propune accesul liber la
informaþie ºi culturã al tuturor
tinerilor ºi membrilor comunitãþii locale, fiind amenajat
cu spaþii ºi echipamente destinate informãrii, cercetãrii
documentare, orientãrii ºcolare ºi profesionale, dezvoltãrii
activitãþilor individuale ºi în
echipã.
Centrul este deschis cãtre
comunitate ºi îºi propune
acþivitãþi diverse, care sã
rãspundã nevoilor membrilor
comunitãþii: serbãri ºcolare,

cercetare.
Informaþiile ne-au fost
oferite de prof. Anca
Georgeta Bucur
Bucur,, respon
respon-sabil CDI “Pr
“Pr.. Petru
Florianu” Racoviþa.

Noua arondare a contribuabililor din judeþ, dupã desfiinþarea celor cinci administraþii fiscale
- va fi desfiinþatã ºi Administraþia Finanþelor Publice a oraºului Tãlmaciu, unde a fost arondatã ºi comuna RacoviþaÎncepând cu data de 1 iulie,
cinci administraþii fiscale din
judeþul Sibiu se vor desfiinþa,
iar competenþa teritorialã a
acestor unitãþi din judeþ s-a
modificat. Persoanele fizice ºi
juridice din Racoviþa ºi Sebeºu
de Sus ce au obligaþii de platã
cãtre bugetul general consolidat, sau care doresc sã-ºi
rezolve diverse probleme
fiscale, se vor adresa Administraþiei Finanþelor Publice a
oraºului Avrig.
Potrivit reprezentanþilor
Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu,
pentru flexibilitate în activitatea
fiscalã ºi pentru reducerea
costurilor cu colectarea impozitelor, taxelor, contribuþiilor
sociale ºi a altor sume datorate
bugetului general consolidat, în

conformitate cu prevederile
Ordinului Preºedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã nr. 2.180 / 2011,
începând cu data de 1 iulie
2011, la nivelul judeþului se
desfiinþeazã 5 administraþii
fiscale teritoriale, respectiv
Cisnãdie, Copºa Micã,
Dumbrãveni, Ocna Sibiului ºi
Tãlmaciu. De asemenea, din
data de 1 iulie 2011, competenþa
teritorialã
a
administraþiilor fiscale din judeþ
se modificã datoritã desfiinþãrii
celor 5 administraþii, conform
prevederilor Ordinului pentru
aprobarea competenþei teritoriale de administrare nr. 2.224 /
2011. Astfel, contribuabilii
arondaþi Administraþiei Finanþelor Publice a oraºului
Cisnãdie, începând cu data de

1 iulie 2011, vor fi administraþi
de Administraþia Finanþelor
Publice a municipiului Sibiu,
cei arondaþi Administraþiei
Finanþelor Publice a oraºului
Copºa Micã, începând cu data
de 1 iulie 2011, vor fi administraþi de Administraþia
Finanþelor Publice a municipiului Mediaº, la fel ca ºi cei
arondaþi Administraþiei Finanþelor Publice a oraºului Dumbrãveni. Contribuabilii arondaþi
Administraþiei Finanþelor Publice a oraºului Ocna Sibiului,
începând cu data de 1 iulie
2011, vor fi administraþi de
Administraþia Finanþelor
Publice a oraºului Sãliºte, iar
cei arondaþi Administraþiei
Finanþelor Publice a oraºului
Tãlmaciu, începând cu data de
1 iulie 2011, vor fi administraþi

de Administraþia Finanþelor
Publice a oraºului Avrig.
Administraþiei Finanþelor
Publice a oraºului Agnita nu i
se modificã competenþa
teritorialã.
Competenþa pentru administrarea impozitelor, taxelor,
contribuþiilor sociale ºi a altor
sume datorate bugetului
general consolidat, litigiile
având ca obiect contestaþiile la
executare silitã sau contestaþiile împotriva actelor administrativ fiscale, litigiile ce
privesc procedurile de insolvenþã ºi orice alte proceduri
judiciare ºi extrajudiciare,
dosarele fiscale, informaþiile ºi
documentele privind administrarea obligaþiilor fiscale ale
contribuabililor, începând cu
data de 1 iulie 2011, revine

organelor fiscale conform noilor
competenþe teritoriale de
administrare. Arondarea pe
fiecare comunã ºi localitate

este publicatã pe site-ul
Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu,
www.finantesibiu.ro.

Un singur tur de scrutin
pentru alegerea primarilor
Preºedintele Traian Bãsescu a declarat cã a promulgat, în
22 iunie, legea care vizeazã alegerea dintr-un singur tur a
primarilor, menþionând cã aceasta a fost solicitarea tuturor
partidelor parlamentare, informeazã Agerpres. "Astãzi (n.r. 22
iunie) am promulgat ºi legea cu alegerea dintr-un singur tur a
primarilor ºi pot sã vã spun cã am avut ºi niºte semne de
întrebare, dar toate partidele, absolut toate, solicitã promulgarea
legii", a afirmat preºedintele, la Radio România Actualitãþi.
Decizia preºedintelui este menþionatã ºi într-un comunicat al
Administraþiei Prezidenþiale, postat pe site-ul instituþiei ºi în
care se aratã cã ºeful statului a semnat decretul privind
promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale.
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S-a inaugurat Centrul de Documentare
șii Informare “Pr.
Pr. Petru Florianu”
Florianu
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Informare
cu privire la ºedinþa de îndatã a Consiliului Local al comunei Racoviþa din data de
19 mai 201
20111
de Sus;
- Proiect de hotãrâre privind
completarea domeniului privat al
comunei Racoviþa.
Toate proiectele de hotãrâre
incluse pe ordinea de zi a ºedinþei
au fost iniþiate de primarul Florina
Peciu Florianu.
Au mai fost prezentate
urmãtoarele cereri:
- cererea domnului Samoilã,
care a solicitat materiale pentru
repararea grajdiului - domnul
consilier Valeriu Cândea a propus
sã i se acorde balastru, pentru
alte materiale nefiind fonduri;
- cererea domnului Nicula
Iustin, care a solicitat un spaþiu
pentru depozitarea utilajelor
agricole- nefiind clarã situaþia
juridicã a terenului, secretarul
comunei a propus amânarea
cererii pânã la clarificarea
situaþiei;
- cererea Companiei Naþionale
de Poºtã, care a solicitat
încasarea impozitelor ºi taxelor
locale la ghiºeul oficiului Racoviþacererea a fost respinsã prin vot
deoarece Primãria comunei
Racoviþa are om angajat pentru
aceastã activitate.

Sãrbãtoriþii lunii iunie
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 M[erean, ce s-a ocupat de
c o l e c t a r e a d a t e l o rr..
RACOVIÞA
Florentina Panga (nr. 30),
Viorica Haºegan (nr. 67), Irimie
Drãgoiu (nr. 95), Petru Limbãºan
(nr. 105), Paraschiva Rusu (nr.
121), Iosif Popa (nr. 123), Ioan
Ceauºilã (nr. 128), Viorica
Vichendea (nr. 131A), Florentina
Sârbu (nr. 164), Gheorghe
Fogoroº (nr. 179A), Rodica
Marin (nr. 202), Gheorghe

Drãgoiu (nr. 340), Ioana Raþiu
(nr. 411), Leontina Raþiu (nr.
444), Mãrioara Stoichiþã (nr.
463), Octavian Hamciuc (nr.
468), Elena Mereº (nr. 474),
Eugenia Lepºa (nr. 543), Lenuþa
Graur (nr. 576), Viorel Gabor
(nr. 599).

Stoica (nr. 70), Gheorghe Belciu
(nr. 72), Iosif Radu (nr. 123),
Ioan Radu (nr. 159), Viorica
Ritivoiu (nr. 246), Ioan Gîrþonia
(nr. 249), Maria Hanghel (nr.
313).

naturale, norma de venit
aferentã activitãþii se reduce,
astfel încât sã reflecte aceastã
pierdere. Contribuabilii care
desfãºoarã activitãþi pentru
care venitul net se determinã
pe bazã de norme de venit nu
au obligaþia sã organizeze ºi

sã conducã contabilitate în
partidã
simplã,
pentru
activitatea respectivã.
Normele de venit pe anul
2011 sunt publicate pe site-ul
Directiei Generale a Finan\elor
Publice a jude\ului Sibiu,
www.finantesibiu.ro.

Urãm sãrbãtoriþilor din
lunã,
multã
aceastã
sãnãtate, fericire ºi bucurii
SEBEªU DE SUS
alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!
Rusalim Cercel (nr. 36), Ilie

Norme de venit pentru activitãþi agricole
Au fost aprobate Normele de
venit pe anul 2011 pentru
contribuabilii care obþin
venituri din activitãþi agricole,
în conformitate cu prevederile
Codului fiscal. Acestea sunt:
cultivarea ºi valorificarea
florilor, legumelor ºi zarza-

vaturilor, în sere ºi solarii
special destinate acestor
scopuri ºi/sau în sistem irigat,
cultivarea ºi valorificarea
arbuºtilor, plantelor decorative
ºi ciupercilor, exploatarea
pepinierelor viticole ºi pomicole
ºi altele asemenea. Normele

de venit sunt calculate pe
unitate de suprafaþã.
Pentru perioade mai mici începere, încetare ºi alte fracþii
de an - decât anul
calendaristic, norma de venit
aferentã acelei activitãþi se
corecteazã astfel încât sã

reflecte perioada de an
calendaristic pe parcursul
cãreia se desfãºoarã activitatea.
De asemenea, dacã o
activitate agricolã a unui
contribuabil înregistreazã o
pierdere datoratã calamitãþilor

Criteriile pentru condiþionarea înregistrãrii în scopuri de TV
A
TVA
În prezent, înregistrarea în
scopuri de TVA a societãþilor
comerciale înfiinþate în baza Legii
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
care sunt supuse înmatriculãrii la
registrul comerþului ºi care solicitã
înregistrarea în scopuri de TVA,
este condiþionatã de urmãtoarele
criterii:
- persoana impozabilã nu se

aflã în situaþia prevãzutã la art.
15 alin. (1) din Legea nr. 359/
2004 privind simplificarea
formalitãþilor la înregistrarea în
registrul comerþului a persoanelor fizice, asociaþiilor familiale ºi
persoa-nelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum
ºi la autorizarea funcþionãrii
persoanelor juridice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
respectiv în situaþia de a nu

desfãºura la sediul social sau la
sediile secundare activitãþi
economice.
- niciunul dintre administratorii
ºi/sau asociaþii persoanei impozabile care solicitã înregistrarea
în scopuri de TVA ºi nici persoana
impo-zabilã însãºi nu au înscrise
în cazierul fiscal infracþiuni ºi/sau
faptele prevãzute la art. 2 alin. (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 75/
2001 privind organizarea ºi

funcþionarea cazierului fiscal,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- criteriul care face obiectul
verificãrii faptice, privind existenþa
spaþiului destinat sediului social/
domiciliului fiscal ºi, dupã caz,
sediilor secundare declarate,
care sã corespundã obiectului de
activitate pe care persoana
impozabilã intenþioneazã sã o
desfãºoare/o desfãºoarã;

- criteriile de evaluare conform
anexei nr. 2 la Ordin.
Persoanele impozabile care
solicitã înregistrarea în scopuri de
TVA ºi care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerþului
trebuie sã depunã la organul
fiscal competent împreunã cu
declaraþia de menþiuni, anexa nr.
1 la Ordin.
Ordinul nr. 1.984 privind stabilirea criteriilor pentru condi-

þionarea înregistrãrii în scopuri de
TVA a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
361 / 24.05.2011.
Pentru informaþii suplimentare,
vã puteþi adresa birourilor/
compartimentelor de asistenþã
contribuabili persoane fizice din
cadrul administraþiilor finanþelor
publice teritoriale.
Biroul de Presã al DGFP
Sibiu

rosu galben albastru negru

ªedinþa a fost convocatã de
primarul Florina Peciu Florianu,
prin Dispoziþia nr. 211/2011.
La ºedinta au participat 8
consilieri. A lipsit motivat consilierul Marieta Zaharie. Au mai
lipsit consilierii Nicolae Vasiu ºi
Nicolae Ritivoi.
Primarul comunei a solicitat
învoirea de la ºedinþã pentru rezolvarea unei probleme urgente.
Preºedinte de ºedinþã a fost
ales consilierul Marius Telebuº
(Hotãrârea nr. 28/2011).
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
- Hotãrârea nr. 26/2011
privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pentru anul
2011;
- Hotãrârea nr. 27/2011
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului
de investiþii „Alimentare cu apã
potabilã Sebeºu de Sus, comuna
Racoviþa, judeþul Sibiu”.
A fost amânatã discutarea
urmãtoarelor proiecte de
hotãrâre:
- Proiect de hotãrâre privind
reglementarea situaþiei juridice a
imobilului Cãmin Cultural Sebeºu
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Sfaturi pentru crescãtorii de animale
Specialiºtii din cadrul Direcþiei
Sanitar-Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Sibiu îi
atenþioneazã pe crescãtorii de
animale, cã odatã cu venirea
primãverii ºi ieºirea la pãºune a
unor specii de animale, bovine,
ovine ºi caprine, se impun o serie
de mãsuri ºi acþiuni specifice,
pentru protecþia animalelor de
unele boli bacteriene, virale sau
parazitare transmisibile, precum ºi
de afecþiuni de nutriþie. În acest
context, se recomandã ca autoritãþiile locale, asociaþiile profesionale, proprietarii de animale sã
stabileascã trupurile de pãºuni
delimitate pentru fiecare specie ºi
categorie de animale, sã execute
lucrãri de întreþinere ºi amenajare
a umbrarelor ºi a locurilor de
refugiu, a apei potabile ºi a alte
lucrãri necesare pentru a se

asigura toate condiþiile necesare
animalelor pe perioada pãºunatului. Trecerea de la furajarea
uscatã în perioada de stabulaþie,
la pãºunat, sã se efectueze treptat, pentru a preveni dereglãrile
metabolice, cu implicaþii majore
asupra stãrii de sãnãtate a
animalelor ºi implicit a producþiei
animaliere.
În aceastã perioadã, se impune
crescãtorilor de animale sã
colaboreze cu serviciile veterinare
pentru efectuarea unor acþiuni
profilactice specifice ºi obligatorii,
respectiv efectuarea unui riguros
examen sanitar-veterinar, nefiind
acceptate pe pãºuni decât
animalele sãnãtoase; animalele
vor fi individualizate ºi înregistrate
în Baza Naþionalã de Date,
conform legislaþiei în vigoare;
deparatizarea internã ºi externã

a animalelor pentru a preveni
infestarea pajiºtilor, a altor animale
ºi a oamenilor, acþiune care
cuprinde 26.500 de bovine,
450.000 de ovine ºi 19.000 de caprine ºi a câinilor de pazã de la
turmele cu animale; dezinfecþia,
dezinsecþia ºi deratizarea adãposturilor de animale; vaccinarea
anticãrbunoasã a bovinelor, ovinelor ºi cabalinelor; supravegherea
exploataþiilor ºi a efectivelor de
animale existente, prin examene
specifice privind incidenþa Tuberculozei, Leucozei, Brucelozei la
specia bovinã, Paratuberculozei,
Bluetongue (boala limbii albastre)
la specia bovinã ºi ovinã, Artrita –
encefalita caprinã, Anemia
Infecþioasã Ecvinã, ºi efectuarea
altor acþiuni de prevenire a unor
boli la speciile amintite, la
solicitarea proprietarilor.

Conform prevederilor Legii nr.
116/2002 - privind prevenirea ºi
combaterea marginalizãrii sociale,
AJOFM Sibiu sprijinã încadrarea
în muncã a tinerilor cu vârsta
cuprinsã între 16 - 25 ani. Au
prioritate urmãtoarele categorii:
tineri proveniþi din centrele de
plasament ºi centrele de primire a
copilului din cadrul serviciilor
publice specializate ºi al organismelor private autorizate în domeniul protecþiei copilului; tineri singuri
cu copii în întreþinere; tineri familiºti

cu copii în întreþinere; tineri familiºti
fãrã copii în întreþinere; tineri
familiºti care au executat pedepse
privative de libertate; alte categorii de tineri aflaþi în dificultate.
"În scopul integrãrii sau
reintegrãrii în muncã - declarã
Dana Radu, responsabil massmedia în cadrul AJOFM Sibiu aceste persoane pot beneficia de
plasare la un angajator de inserþie
avizat de AJOFM Sibiu, în baza
unui contract de solidaritate
încheiat între tânãrul beneficiar ºi

agenþie, pe o duratã de 1 pânã
la 2 ani".
Angajatorii de inserþie care
încadreazã tineri în condiþiile unui
contract de solidaritate sunt obligaþi sã încheie convenþii cu
AJOFM Sibiu prin care aceasta
se angajeazã sã le ramburseze
lunar salariul de bazã stabilit la data
angajãrii tinerilor, dar nu mai mult
de 75% din câºtigul salarial mediu
net pe economie. Dacã la data
încetãrii contractului de solidaritate,
angajatorii de inserþie angajeazã

tineri cu contract de muncã pe
duratã nedeterminatã, aceºtia
beneficiazã în baza aceleiaºi
convenþii de rambursarea lunarã a
unei sume în cuantum de 50% din
indemnizaþia de somaj, cuvenitã
conform legii, pe care tânãrul
beneficiar ar fi primit-o dacã ar fi fost
disponibilizat la acea datã.
De reþinut cã aceastã sumã se
acordã angajatorului pe o
perioadã de maxim 2 ani, pânã la
împlinirea de cãtre angajat a
vârstei de 25 de ani.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ “CPT. DUMITRU CROITORU” AL JUDEÞULUI SIBIU ªI SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII
DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA VÃ INFORMEAZÃ

Prevenirea incendiilor la recoltarea cerealelor o statistic
statistic[[ ^ ngrijorãtoare

Statistica incendiilor aratã cã,
în ultimii ani în România, în ciuda
eforturilor fãcute de pompieri,
numãrul incendiilor soldate cu
victime ºi pagube materiale
importante la gospodãrii
cetãþeneºti s-a menþinut ridicat.
Dacã la nivel european, România
are cele mai mici valori la
indicatorii “incendii la 100.000 de
locuitori”, respectiv “incendii la
1.000 kmp”, din nefericire
indicatorii “numãrul victimelor” ºi
“valoarea pagubelor” înregistraþi
în urma incendiilor sunt foarte
ridicaþi. Având în vedere cã,
numai în ultimii 4 ani, au fost
afectate 30.000 de locuinþe ºi cã
un numãr foarte mic de cetãþeni
au încheiat o asigurare pentru

ºi stingerea incendiului.
În cazul incendiilor produse la
pãduri, plantaþii, culturi agricole,
miriºti, pãºuni ºi fâneþe,
persoanele aflate în apropiere au
obligaþia sã intervinã imediat cu
CE TREBUIE
mijloacele de care dispun, pentru
ªTIUT!
limitarea ºi stingerea acestora.
Persoanele fizice ºi juridice sunt (Legea 307/2006)
obligate
sã
respecte
CUM PREVENIM
reglementãrile tehnice ºi
INCENDIILE
dispoziþiile de apãrare împotriva
incendiilor ºi sã nu primejduiascã,
- marcarea zonelor agricole
prin deciziile ºi faptele lor, viaþa, aflate în imediata apropiere a
bunurile ºi mediul. Persoana care drumurilor, cu indicatoare de
observã un incendiu are obligaþia avertizare ºi interdicþie în ceea ce
sã anunþe prin orice mijloc priveºte focul deschis ºi fumatul;
serviciile de urgenþã, primarul sau
- dotarea utilajelor de recoltat
poliþia ºi sã ia mãsuri, dupã ºi a celor de transport cu mijloace
posibilitãþile sale, pentru limitarea de primã intervenþie (stingãtoare,

locuinþa ºi/sau bunurile materiale
personale, rezultã cã în medie,
anual, în România, peste 30.000
de persoane îºi pierd locuinþa în
urma incendiilor.

CE TREBUIE
FÃCUT !

Arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deºeurilor ºi a altor
materiale combustibile, se face
în locuri special amenajate ori
pe terenuri pregãtite, cu luarea
mãsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagãrii focului
la vecinãtãþi, asigurându-se
supravegherea permanentã a
arderii, precum ºi stingerea
jarului dupã terminarea activitãþii. Utilizarea focului deschis
nu se admite la distanþe mai mici
de 40 m faþã de locurile cu
pericol de explozie: gaze ºi

lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc.,
respectiv 10 m faþã de materiale sau substanþe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton
asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a
fi supravegheat ºi asigurat prin
mãsuri corespunzãtoare.
Arderea miriºtilor ºi vegetaþiei
uscate se executã cu res pectarea Ordinului 579/2008 ºi
pe baza permisului de lucru cu
foc, obþinut de la primãrie.
În caz de incendiu, apelaþi
numãrul unic de urgenþã- 112.


Propunerea dumneavoastr[ pentru

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

mãturoaie, butoaie cu apã,
pãturi);
- verificarea instalaþiilor
electrice, de alimentare cu
carburant ºi cele de eºapament
la utilajele agricole;
- cunoaºterea normelor de
prevenire ºi stingere a
incendiilor, precum ºi a modului
de mânuire a stingãtoarelor;
- evitarea executãrii lucrãrilor
de reparaþii la utilaje în zona de
recoltare.

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!

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.

rosu galben albastru negru

Facilitãþi la angajarea tinerilor
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Apel umanitar
Primãria comunei
Racoviþa, în
colaborare cu
Asociaþia Grupul
de Acþiune Localã

„Þara Oltului”,
colecteazã
ajutoare
(materiale de
contrucþii,

îmbrãcãminte,
încãlþãminte ºi
lenjerie de pat- noi
sau în stare foarte
bunã, alimente
neperisabile, bani
etc) pentru
persoanele din
Arpaºu de Sus ºi
Cârþiºoara, ce au
fost grav afectate
de inundaþiile din
10-11 iunie
2011. Persoanele
ce pot oferi o
mânã de ajutor
celor ce au fost
loviþi crunt de

furia apelor
învolburate, sunt
aºteptate cu
donaþiile la
Primãria comunei
Racoviþa, pânã
luni, 4 iulie 2011.

Excursie- cadou pentru cei mai buni elevi ai comunei
lacul Herãstrãu), precum ºi alte
obiective importante, au fãcut un
tur al oraºului etc.
Duminicã, traseul ales pentru
întoarcerea spre casã a fost
Bucureºti- Valea PrahoveiBraºov- Fãgãraº- Racoviþa.
Grupul a fãcut un popas la Sinaia,

unde a vizitat Castelul Peleº- fosta
reºedinþa de varã a familiei regale
a României.
Pe parcursul celor trei zile ale
excursiei, copiii au avut parte de
câteva surprize frumoase, ce au
fãcut ca aceastã acþiune sã fie una
deosebit de reuºitã ºi interesantã.

rosu galben albastru negru

Pentru cã au dovedit zilnic
seriozitate ºi ambiþie, pentru cã au
fost preocupaþi de învãþãturã,
cuminþi ºi sârguincioºi în întreg anul
ºcolar 2010- 2011, 32 de elevi de
la ªcoala generalã cu clasele
I-VIII din comuna Racoviþa au
efectuat, în perioada 24- 26 iunie,
o excursie la Bucureºti.
Cadoul a fost oferit de primarul
comunei, Florina Peciu Florianu,
cu sprijinul SC Hidroconstrucþia
SA, OTV ºi al deputatului PDL de
Alba, Corneliu Olaru.
În cele trei zile ale excursiei
(grupul s-a întors acasã în cursul
zilei de duminicã), elevii din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus au
vizitat Parlamentul României
(Palatul Parlamentului), Grãdina
Zoologicã, Palatul Cotrocenireºedinþa preºedintelui României,
Televiziunea OTV, Parcul
Herãstrãu (copiii au beneficiat ºi
de o plimbare cu vaporaºul pe

Bani pentru apicultori
Executivul a aprobat recent
Programul Naþional Apicol pentru
perioada 2011-2013, modul de
aplicare a acestuia ºi valoarea
sprijinului financiar. Ministrul
Agriculturii, Valeriu Tabãrã, afirmã
cã, anual, apicultorii din România
vor primi câte 3,5 milioane euro de

la bugetul de stat ºi încã 3,5 milioane
euro de la Uniunea Europeanã.
Aceºti bani sunt destinaþi pentru
asistenþã tehnicã, combaterea
Varoozei, raþionalizarea stupãritului
pastoral, pentru laboratoarele de
analizã a caracteristicilor fizicochimice ale mierii, precum ºi pentru

susþinerea refacerii efectivului pe
familii de albine pe întreg teritoriul
naþional.
În acelaºi context, remarcãm
preocuparea ministrului Agriculturii
de a veni cu ajutoare ºi în sprijinul
crescãtorilor de porci ºi pãsãri.
Astfel, la propunerea lui Valeriu

Continuă predarea carnetelor de muncă
Continu
munc
Compartimentul de evidenþa
muncii din cadrul Inspectoratului
Teritorial de Muncã Sibiu
continuã activitatea de pregãtire
a carnetelor de muncã, în
vederea îndeplinirii prevederilor
art. 296, alin.(1),(3) ºi (4) din
Codul Muncii, modificat ºi
completat. În ceea ce priveºte
certificarea ºi contrasemnarea
pentru legalitate a înscrierilor
efectuate în carnetele de muncã
de cãtre angajatorii cãrora li s-a
aprobat pãstrarea ºi completarea
acestora la sediu, în primele
patru luni ale anului 2011, au fost

programate toate societãþile
care au avut aprobare de
pãstrare ºi completare a
carnetelor de muncã la sediul
social. Acestea au prezentat la
inspectorat toate carnetele de
muncã ale salariaþilor proprii cu
înscrierile la zi pânã la 31
decembrie 2010 ºi abrogate prin
art. 298, alin. (3) din Codul
Muncii, fiind certificate ºi contrasemnate pentru legalitatea
înscrierilor, un numãr total de
44.662 carnete de muncã.
Totodatã, referitor la completarea ºi certificarea înscrisurilor

efectuate, în termenul prevãzut
de lege, a carnetelor de muncã
pe care Inspectoratul Teritorial
de Muncã le are în pãstrare, în
perioada 1 aprilie 2011 – 30
aprilie 2011, au fost predate un
numãr total de 5.770 carnete de
muncã, pe care Inspectoratul
Teritorial de Muncã le are în
pãstrare, dupã cum urmeazã:
674 carnete de muncã predate
individual titularilor prezentaþi la
ghiºeu ºi 5.096 carnete de
muncã predate pe proces verbal
de predare – primire, unui numãr
de 706 societãþi.

Tabãrã, Ministerul Finanþelor
Publice a modificat anumite articole
din Legea de acordare a ajutoarelor de stat în sectorul de creºtere
a porcilor ºi pãsãrilor, în sensul ca
producãtorii sã poatã lua credite în
avans de la bãnci, în contextul
subvenþiei la care au dreptul.

PROGRAMUL CU
PUBLICUL AL
SERVICIULUI
PUBLIC
COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENÞÃ A
PERSOANELOR
TÃLMACIU
LUNI - 8– 16
MARÞI - 8– 16
MIERCURI - 10,30– 18,30
JOI - 8– 16
VINERI -8– 13,30

