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Echipa comunei Racoviţa a câştigat premiul 1 la
„Produse şi Tradiţii în Ţara Oltului” (Scoreiu- ediţia a IV-a)
Meºteºugurile tradiþionale, produsele naturale, în cea mai
mare parte realizate în gospodãriile populaþiei, obiceiurile ºi
tradiþiile din strãbuni, muzica popularã ºi dansul tradiþional,
portul strãmoºesc, mãncãruri cum numai în aceastã zonã se
preparã, legume ºi fructe de cea mai bunã calitate,
producãtori ºi meºteºugari din Þara Oltului etc., ºi-au dat
întâlnire duminicã, 23 octombrie, pe terenul situat la intrare
în satul Scoreiu (comuna Porumbacu de Jos), în stânga
Drumului Naþional 1 (în direcþia Sibiu- Braºov), la cea de-a
IV
-a ediþie a Festivalului „Produse ºi T r a d i þ i i î n Þ a r a O l t u l u i ” .
IV-a
propusã de expozanþi a fost
extrem de bogatã, iar calitatea
a fost dintre cele mai bune.
De fapt, varietatea de
produse ºi tradiþii, numãrul
mare de expozanþi ºi
vizitatori, dar ºi programul artistic divers ºi de bunã
calitate, au fost ºi în acest an,
elementele ce ºi-au adus
principala contribuþie la
reuºita absolutã a ma nifestãrii, ce adunã în fiecare
ediþie, „puncte” importante la
capitolul prestigiu ºi imagine.

Aproape întreg
teritoriul sibian al
Þãrii Oltului a avut
reprezentanþi la
festival
Au rãspuns invitaþiei
organizatorilor (Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”, în colaborare cu
Primãria comunei Porumbacu
de Jos ºi diverºi colaboratori
sau sponsori) ºi au participat
cu standuri la aceastã ediþie a tradiþionali din oraºul Avrig ºi
festivalului,
producãtori comunele Boiþa, Cârþiºoara,
Arpaºu de Jos, Racoviþa,
Porumbacu de Jos, fiind
„acoperit” aproape întreg
teritoriul sibian al Þãrii Oltului.

Juriul a desemnat doi
câºtigãtori

existat un juriu (for- evaluat cu grija deosebitã
Cum se întâmplã la mai toate
mat
din
reprezentanþi ai fiecare stand ºi exponat, a
manifestãrile de acest gen, ºi
la festivalul de la Scoreiu a localitãþilor participante), ce a gustat din produsele prezentate
ºi dupã o destul de lungã
perioadã de deliberãri, a decis
cã ediþia din acest an meritã sã
aibã doi câºtigãtori: comuna
Racoviþa ºi comuna Porumbacu de Jos- Asociaþia de la
poalele Negoiului.
Câºtigãtorii au fost rãsplãtiþi
cu diplome ºi frumoase trofee.
De asemenea, au fost acordate premii individuale pentru
mai mulþi dintre participanþii de
la fiecare stand, precum ºi premii
speciale pentru diverse merite în
organizarea, promovarea ºi
sprijinirea festivalului. Organizatorii au oferit diplome de
participare fiecãrui expozant.
(continuare în pagina 3)

Alimente pentru persoanele cele mai defavorizate
În scurt timp, la sediul Primãriei va începe distribuirea
alimentelor din prima tranºã a
Planului anual European de
furnizare Ajutoare alimentare în
beneficiul persoanelor celor mai
Defavorizate pentru anul 2011
(PEAD 2011).
Ajutoarele alimentare europene distribuite în acest an
prin programul PEAD sunt:
fãinã albã (16 kg/beneficiar),
mãlai (11 kg/beneficiar), paste
fãinoase (2 kg/bene-ficiar- 5
pachete), biscuiþi (1,2 kg/
beneficiar- 12 pachete), orez (9
kg/beneficiar) ºi lapte praf (2
kg/beneficiar).
Vor primi aceste ajutoare
alimentare pensionarii ce au o

pensie lunarã mai micã de 400
lei, beneficiarii de ajutor social
acordat în conformitate cu
Legea 416/2000, persoanele cu
handicap grav sau accentuat ºi
ºomerii.
Cantitatea de alimente ce va
rãmâne dupã campania de distribuire va fi constituitã rezervã
la nivelul fiecãrei unitãþi administrativ-teritoriale ºi va fi
repartizatã persoanelor îndreptãþite, dar care au fost omise ori
nu au fost cuprinse în lista
iniþialã.
Persoanele cu domiciliul
stabil pe raza teritorialã a
oraºului, ce intrã în categoriile fost prinse în listele iniþiale, se ºi buletinul de identitate, pentru
de beneficiari ai ajutoarelor pot adresa responsabililor a fi înscrise pe listele
alimentare europene, care nu au primãriei cu actele doveditoare suplimentare.

Precizãri privind Registrul
de evidenþã a zilierilor
Inspectoratul Teritorial de
Muncã Sibiu anunþã angajatorii care utilizeazã zilieri cã,
potrivit legii, au obligaþia
depunerii, lunar, pânã cel târziu
la data de 5 a fiecãrei luni, la
inspectoratul teritorial de
muncã unde îºi are sediul, un
extras al Registrului de
evidenþã a zilierilor conþinând
înregistrãrile din luna precedentã. Neîndeplinirea acestei obligaþii legale se sancþioneazã cu amendã de 6.000 lei,
conform Articolului 12 litera b)
din acelaºi act normativ.
Registrul de evidenþã a

zilierilor este un formular cu
regim special care se
utilizeazã ºi se completeazã în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011
privind exercitarea unor
activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri. Drept
urmare, beneficiarii activitãþilor prestate de zilieri au
obligaþia depunerii la ITM a
extrasului din Registrul prevãzut la Articolul 1 din ordinul
mai sus menþionat, registru
care poate fi achiziþionat în
baza unei cereri scrise, de la
casieria ITM Sibiu.
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Puþini dintre localnicii din
Scoreiu sau persoanele aflate
în trecere prin zonã, au putut
ignora miresmele îmbietoare
ale mâncãrurilor pregãtite în
cadrul festivalului sau oferta
deosebit de bogatã de
produse tradiþionale (alimentare, agricole sau neagricole)
ºi nu s-au oprit, mãcar pentru
câteva minute, la atrãgãtoarele standuri amenajate la
festivalul din acest an. Cu
siguranþã, cei mai mulþi au
avut ce vedea, gusta ºi
achiziþiona, pentru cã oferta
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
- 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/
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
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa
persoanelor- Consilier
Elena- Delia Stancu

LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8– 16
8– 16
10,30– 18,30
8– 16
8– 13,30

Pregãtirea ovinelor pentru
campania de montã

Direcþia Sanitar Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Sibiu oferã consultanþã ºi sprijin
de specialitate pentru crescãtorii de ovine din judeþ, în
ceea ce priveºte pregãtirea
ovinelor pentru campania de
montã. Potrivit estimãrilor, în
judeþul Sibiu existã un efectiv
de ovine de aproape 580.000,

din care 410.000 de oi ºi
mioare crescute în peste 8.000
de exploataþii individuale. În
aceste condiþii, o etapã prioritarã în tehnologia de creºtere
a ovinelor o constituie activitatea de reproducþie, care asigurã atât creºterea efectivului,
cât ºi înlocuirea animalelor
reformate sau moarte. În acest

sens, specialiºtii DSVSA Sibiu
vin cu o serie de mãsuri concrete: ovinele din exploataþie
trebuie sã fie identificate ºi
înregistrate în Baza Naþionalã
de Date; asigurarea unei
furajãri îmbunãtãþite care sã
confere oilor o stare bunã de
întreþinere; sã se asigure permanent sare bulgãri ºi apã la

Bani mulþi pentru instalarea
tinerilor fermieri
În vederea implementãrii cu
succes a Mãsurii 112 - "Instalarea tinerilor fermieri", APDRP
se aflã în plin proces de modificare
a procedurilor de accesare. Cea
mai importantã se referã la faptul
cã, din urmãtoarea sesiune (programatã pentru perioada 1 - 30
noiembrie) tinerii fermieri sibieni ar
putea obþine un sprijin financiar
nerambursabil de pânã la 40.000
de euro/exploataþie agricolã, faþã
de 25.000 de euro anterior.
"Aceastã modificare esenþialã declarã dr. Mircea Teucean, director adjunct OJPDRP Sibiu vizeazã ºi sprijinul propus pentru

instalarea tânãrului fermier, care
creºte de la 10.000 de euro la
12.000 de euro pentru o
exploataþie agricolã cu dimensiunea minimã de 6 UDE (Unitate
de Dimensiune Economicã).
Pentru aceastã dimensiune,
sprijinul financiar pentru instalare
poate creºte cu 4.000 de euro/1
UDE faþã de 2.000 de euro
pentru 1 UDE care se primea
anterior".
Pentru a facilita accesul tinerilor
la fondurile europene nerambursabile APDRP a modificat ºi
criteriul pregãtirii profesionale a
solicitanþilor eligibili. Astfel,

discreþie ºi înþãrcarea oilor
mame cu minimum 3-4 sãptãmâni înainte de montã pentru
a se putea reface ºi a fi aduse
în condiþii optime de reproducþie; efectuarea examenului
clinic privind starea de sãnãtate
al întregului efectiv; reformarea
ºi eliminarea din lotul pentru
reproducþie a ovinelor îmbãtrânite, neproductive, sau cu
afecþiuni cronice; sacrificarea
ovinelor reformã, în judeþul
Sibiu, cu excepþia celor destinate consumului familiar, este
admisã numai în abatoarele
autorizate (S.C. Muvi- Sibiu,
A.F. Fluieraº-Bungard, S.C.
Salflom-Mediaº); ovinele destinate sacrificãrii trebuie sã fie
crotaliate ºi însoþite de documentul de miºcare ºi certificat
de sãnãtate; vaccinarea anticãrbunoasã la efectivele care
nu au fost imunizate în campania de vaccinare ºi efectuarea tratamentelor antiparazitare externe, prin îmbãieri
generale ºi interne, în funcþie

de rezultatul examenului de de berbeci existenþi) ºi izolarea,
laborator emis dupã afluirea castrarea ºi eliminarea din
probelor de fecale recoltate.
efectiv, obligatoriu, a berbecilor
seropozitivi, pentru prevenirea
transmiterii acestor boli.
Pregãtirea
În perioada montei pãºunatul
b e r b e c i l o r p e n t r u se face numai pe rãcoare,
dimineaþa cît mai devreme ºi
reproducþie
seara târziu. Pentru monta
naturalã se repartizeazã 20-30
Totodatã, crescãtorii de oi pentru un berbec tânãr ºi
ovine trebuie sã aibã în vedere 30-40 oi pentru un berbec
pregãtirea cât mai bunã a adult, iar folosirea la montã a
berbecilor
reproducãtori. berbecilor se va face prin
Aceasta se face prin efectuarea rotaþie asigurîndu-se dupã 4
bonitãrii caracterelor de rasã, zile de activitate, 4 zile de
origine, parametrii corporali, repaus. "În toatã aceastã
aptitudini; achiziþionarea berbe- perioadã crescãtorii de ovine,
cilor de reproducþie numai în asociaþiile profesionale trebuie
baza documentului de miºcare sã colaboreze permanent cu
ºi a documentului de atestre a personalul sanitar veterinar, sã
stãrii de sãnãtate a acestora; permitã monitorizarea stãrii de
efectuarea examenului clinic, sãnãtate a animalelor din
recoltatrea probelor de sânge proprietate, precum ºi efecpentru supravegherea prin tuarea acþiunilor sanitare
examen de laborator privind veterinare menþionate", afirmã
Orhiepididimita ºi Paratu- dr. Ioan Penþea, Compartiberculoza (la aceastã datã sunt mentul Comunicare DSVSA
examinaþi 95 %. din efectivul Sibiu.


Propunerea dumneavoastr[ pentru

începând cu sesiunea din decembrie, tinerii fermieri sibieni interesaþi sã acceze Mãsura 112 au
nevoie doar de un certificat de
calificare sau de absolvire a unui
curs de formare de minim de 150
de ore în domeniul agricol. Asemenea cursuri sunt organizate ºi
de filiala Sibiu a Federaþiei
Sindicale AGROSTAR, precum ºi
de unele asociaþii profesionale din
judeþ. Certificatele respective pot
fi prezentate atât de cãtre
absolvenþii de liceu, cât ºi de
absolvenþii ºcolilor profesionale
sau de arte ºi meserii, altele
decât cele cu profi agricol.

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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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 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 irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/ã, dacã
este cazul, original ºi copie;
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Echipa comunei Racoviþa a câºtigat premiul 1 la
„Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului” (Scoreiu- ediþia a IV-a)
Spectacol
folcloric de
calitate
Un segment important al
festivalului „Produse ºi Tradiþii
în Þara Oltului” din acest an a
fost spectacolul folcloric derulat
pe parcursul manifestãrii. În
cele câteva ore ale festivalului,
cei prezenþi au putut urmãrii
pe scena special amenajatã
grupuri folclorice de copii ºi
adulþi, soliºti vocali sau
instrumentiºti, rapsozi populari
etc., din mai multe localitãþi ale
Þãrii Oltului. Programul oferit

de fiecare grupare artisticã sau
solist a fost rãsplãtit de public
cu aplauze cãlduroase.

„Produs în Þara
Oltului”- o
etichetã cu
valoare
Organizatorii festivalului îºi
propun ca, la ediþiile din fiecare
an sã fie prezenþi producãtori
din diverse domenii de
activitate, ce pot expune
produse reprezentative pentru
localitatea din care provin,
pentru a pune bazele unui
standard calitativ, care sã se
regãseascã în eticheta

<<PRODUS
O LLT
TULUI>>.

ÎN

ÞARA

„Ne dorim ca, împreunã cu
producãtorii ºi factorii responsabili, sã gãsim modalitatea ca
tot ceea ce poartã sau va
purta aceasta etichetã sã
devinã produse competitive pe
orice piaþã valoroasã.”, a
menþionat unul dintre organizatori.

Improvizaþiile ºi manevrarea incorectã a
aparatelor pe gaz – pericol de explozie
Numai anul trecut, în zona de
activitate a E.ON Gaz Distribuþie,
douã persoane ºi-au pierdut
viaþa, iar alte 12 au avut de
suferit în urma unor explozii sau
incendii cauzate, în cea mai mare
parte, de improvizaþii efectuate la
instalaþiile interioare sau de
manevrarea greºitã a aparatelor
alimentate cu gaze naturale.
Potrivit reprezentanþilor E.ON
Gaz Distribuþie, pentru a evita
evenimente cu consecinþe atât de
grave, consumatorii casnici
trebuie sã conºtientizeze riscurile
la care se expun prin utilizarea
improvizaþiilor ºi sã manifeste o

atitudine responsabilã, eliminând
orice posibilitate de montare
ilegalã de racorduri la instalaþiile
interioare de utilizare a gazelor
naturale.
De aceea, orice modificare la
instalaþiile interioare trebuie
realizatã exclusiv prin intermediul
unor firme specializate ºi
autorizate. Totodatã, dat fiind
riscul major în producerea de
explozii sau incendii ca urmare a
manevrãrii necorespunzãtoare a
aparatelor alimentate cu gaze
naturale, în special maºini de gãtit
de tip aragaz sau sobe,
consumatorii trebuie sã fie atenþi

la modul de aprindere a
arzãtoarelor, astfel încât sã nu
genereze acumulãri de gaz,
aceasta fiind una din cauzele cele
mai frecvente ce stau la baza
exploziilor.
Respectarea de cãtre consumatorii casnici a instrucþiunilor de utilizare a gazelor
naturale, precum ºi apelarea la
specialiºti în cazul modificãrilor
la instalaþiile interioare de
utilizare a gazelor naturale sunt
condiþii absolut necesare
pentru a elimina posibilitatea de
producere a unor evenimente
grave.

Echipa comunei
Racoviþa
ªi-au adus contribuþia la
amenajarea standului comunei
Racoviþa de la ediþia a IV-a a
Festivalului „Produse ºi Tradiþii
în Þara Oltului” urmãtorii: Nicolae Raþiu, Ioan Raþiu, Aurel Mãrginean, Olariu Aurel, Ioan
Maxim Bobanga. Lucian Gerea,

ºeful Serviciului Public Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã din
cadrul Primãriei comunei Racoviþa, coordonatorul echipei participante la festival, mulþumeºte
ºi pe aceastã cale, tuturor producãtorilor ºi locuitorilor comunei
ce ºi-au prezentat produsele în
standurile amenajate, precum ºi
copiilor din ansamblul folcloric al
comunei, pentru recitalul oferit ºi
buna imagine creatã.

Recomand[ri privind prevenirea
incendiilor ^n perioada sezonului rece
Pentru asigurarea prevenirii
ºi stingerii incendiilor înaintea
sezonului rece ºi pe timpul
acestuia, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã ,, Cpt.
Dumitru Croitoru” al judeþului
Sibiu ºi Serviciul Public Volunar
pentru Situaþii de Urgenþã din
cadrul Primãriei comunei
Racoviþa recomandã efectuarea
urmãtoarelor activitãþi:
- verificarea instalaþiilor de
încãlzire,
repararea
ºi
curãþarea sobelor ºi coºurilor
pentru evacuarea fumului;
- instruirea persoanelor
responsabile de aprinderea ºi

stingerea focurilor;
- verificarea stãrii tehnice a
mijloacelor de primã intervenþie
(stingãtoarelor), protejarea
acestora împotriva îngheþului;
- verificarea instalaþiilor de
alimentare cu apã pentru
incendiu ºi protejarea lor
împotriva îngheþului;
- asigurarea accesului la
sursele de apã, la intrãrile în
clãdiri ºi în depozite etc.
- evitarea supraîncãlzirii
sobelor, prin supra-alimentarea
cu combustibil;
- în încãperile în care existã
sobe de încãlzit sau gãtit, în

stare de funcþionare, nu se vor
lãsa copii nesupravegheaþi;
- nu lãsaþi copii sã se joace
cu focul (lãmpi, lumânãri,
chibrituri, brichete); asemenea
mijloace nu trebuie lãsate la
îndemâna lor;
nu
lãsaþi
copii
nesupravegheaþi în depozitele
de furaje, ºuri, poduri, magazii,
grajduri, cu mijloace care ar
putea produce incendii;
CETÃÞENI

RETINEÞI!

ESTE MAI UªOR SÃ
PREVII DECÂT SÃ STINGI!
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Ajutoare de încãlzire noiembrie 2011 – martie 2012
autoutilitare, autocamioane de orice fel ºi remorci, ºalupe, bãrci cu
motor, scutere de apã, iahturi, autobuze, microbuze;
*) Se excepteazã mijloacele de transport adaptate din proprietatea
persoanelor cu handicap, precum ºi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaþia Biosferei "Delta
Dunãrii".
2. utilaje agricole: tractor, combinã autopropulsatã;
3. utilaje de prelucrare agricolã: presã de ulei, moarã de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbã sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acþionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Valoarea ajutoarelor de încãlzire (gaz)
Art.9 – O.U.G. 70/2011
Consumatorii vulnerabili, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei
gaze naturale, beneficiazã de ajutor pentru încãlzirea locuinþei pe
perioada sezonului rece, dupã cum urmeazã :
aloare Ajutor
Trepte de venituri
V
Valoare
Pânã la 155 lei/pe membru pe familie
262 lei
Între 155,1 – 210 lei/pe membru pe familie
162 lei
Între 210,1 – 260 lei/pe membru pe familie
137 lei
Între 260,1 – 310 lei/pe membru pe familie
112 lei
Între 310,1 – 355 lei/pe membru pe familie
87 lei
Între 355,1 – 425 lei/pe membru pe familie
62 lei
Între 425,1 – 480 lei/pe membru pe familie
44 lei
Între 480,1 – 540 lei/pe membru pe familie
31 lei
Între 540,1- 615 lei/pe membru pe familie
19 lei

Te r e n u r i :
Terenuri

Familii cu
Familii cu
1-3 persoane
peste 3 persoane
1. Terenuri de împrejmuire a locuinþei ºi curtea aferentã (teren
intravilan), care depãºesc 1.000 m2 în zona urbanã ºi 2.000
m2 în zona ruralã
2. Terenuri în zona colinarã ºi de ºes
- arabil ºi fâneaþã
2,00 ha
3,00 ha
- forestier
2,00 ha
3,00 ha
- vii, livezi, grãdini de
legume ºi flori
1,00 ha
1,50 ha
3. Terenuri în zona montanã
- forestier
2,00 ha
3,00 ha
- vii, livezi
1,50 ha
2,00 ha
- pãºuni ºi fâneþe
4,00 ha
5,00 ha
Categorii de animale/pãsãri:
1. peste 3 bovine;
2. peste 5 porcine;
3. peste 20 de ovine/caprine;
4. peste 15 familii de albine.

NOTÃ
Familiile ºi persoanele singure care au în proprietate cel puþin unul
dintre bunurile cuprinse în aceastã listã NU beneficiazã de ajutor
pentru încãlzirea locuinþei.

IMPORTANT!

AR
T.14 ALIN (3) – O.U.G. 70/201
ART
70/20111
La completarea cererii, titularul are obligaþia de a menþiona corect
Familiile ºi persoanele singure cu venituri reduse vulnerabili, care componenþa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum ºi bunurile
utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei lemne, cãrbuni, combustibili mobile ºi imobile deþinute aºa cum sunt acestea trecute în formularul
petrolieri, beneficiazã de ajutor pentru încãlzirea locuinþei pe perioada de cerere ºi declaraþia pe proprie rãspundere.
AR
T.33 - O.U.G. 70/201
70/20111
ART
sezonului rece, dupã cum urmeazã :
Trepte de venituri
V
aloare Ajutor
Nerespectarea de cãtre titular a prevederilor articolului menþionat
Valoare
mai sus constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
Pânã la 155 lei/pe membru pe familie
54 lei
200 lei la 1000 lei.
ANEXA 2 la normele metodologice (HG 920/2011)
Între 155,1 – 210 lei/pe membru pe familie
48 lei
AR
T.32 - O.U.G. 70/201
ART
70/20111
Între 210,1 – 260 lei/pe membru pe familie
44 lei
LIST
A cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea
LISTA
Declararea unui numãr mai mare de membri de familie au a unor
Între 260,1 – 310 lei/pe membru pe familie
39 lei
acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei
venituri mai mici decât cele reale, în scopul vãdit de a obþine foloase
Între 310,1 – 355 lei/pe membru pe familie
34 lei
materiale necuvenite, constituie infracþiune de fals sau înºelãciune,
Bunuri imobile:
Între 355,1 – 425 lei/pe membru pe familie
30 lei
dupã caz ºi se pedepseºte potrivit dispoziþiilor CODULUI PENAL
- clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu sau alte
Între 425,1 – 480 lei/pe membru pe familie
26 lei
.
imobile aflate în proprietate, cu excepþia locuinþei de domiciliu.
Între 480,1 – 540 lei/pe membru pe familie
20 lei
În cazurile de mai sus se înceteazã automat acordarea ajutorului de
Bunuri mobile:
Între 540,1- 615 lei/pe membru pe familie
16 lei
încãlzire.
1. mijloace de transport*): autoturisme care depãºesc 1.600 cmc,

Art.11 – O.U.G. 70/2011 (lemne)

Sãrbãtoriþii lunii octombrie
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
consilierului local Ana Mãerean, ce
s-a ocupat de colectarea datelor
datelor..

Pânã la începutul acestei luni, 51 de fermieri sibieni au solicitat
adeverinþe pentru finanþarea activitãþilor curente Valoarea
totalã a creditelor accesate este de 372.608 euro pentru o
suprafaþã totalã de 5118,25 ha. Pentru credite, fermierii sunt
aºteptaþi cu încredere ºi la Banca Comercialã Carpatica

RACOVIÞA
Cornel Drãgoiu (nr. 60), Maria Ivan (nr. 89), Lucica
Bãlan (nr. 101), Gheorghe Bucur (nr. 129),
Florentina Stoichiþã (nr. 148), Ioan Doican (nr. 207),
Mãrioara Stoichiþã (nr. 277), Iustina Cãlin (nr. 294),
Ioan Mãerean (nr. 303), Mariana Limbãºan (nr. 328),
Mãrioara Chiº (nr. 365), Gheorghe Mãrginean (nr.
371), Georgeta Maxim (nr. 449), Ioan Maxim (nr.
449), Maria Stoica (nr. 466), Ana Trifu (nr. 476),
Cornelia Stîngã (nr. 536), Maria Stoica (nr. 539),
Gabor Eugenia (nr. 558), Marcela Neagu (nr. 575),
Elena Samoilã (nr. 586).

SEBEªU DE SUS
Nicolae Morar (nr. 49), Iosif Dumitru ªerban (nr.
111), Dumitru Savu (nr. 129), Dorina Mocanu (nr.
131), Anicuþa Stoia (nr. 140), Ana Bobanga (nr.
147), Ioan Ciorogariu (nr. 167), Dumitru Cãlin (nr.
290), Eugen Stãnescu (nr. 320).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã lunã, multã
sãnãtate, fericire ºi bucurii alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Contribuabilii persoane fizice pot plãti
contribuþii prin 4 instituþii bancare
Potrivit Ordinului ministrului
Finanþelor Publice nr. 1.801 din
24 martie 2011 (Monitorul Oficial
nr. 238 din 5 aprilie 2011)
persoanele fizice pot achita din
contul propriu deschis la o unitate
bancarã, prin intermediul unui
cont tranzitoriu al Ministerului
Finanþelor Publice deschis la
aceasta, obligaþii cãtre bugetul
general consolidat reprezentând
impozite, contribuþii, taxe sau alte
venituri ale bugetelor componente ale bugetului general
consolidat (inclusiv cãtre primãrii)
fãrã perceperea de comisioane
bancare.

APIA Sibiu elibereazã adeverinþe
pentru credite de lucru

Persoanele fizice pot efectua
plãþi ºi în contul obligaþiilor
bugetare ale altei persoane fizice
care are calitatea de contribuabil.
Pânã la aceastã datã se pot
efectua plãþi prin intermediul BCR,
CEC Bank S.A., Banc Post ºi
Banca Comercialã Feroviarã S.A.
Contribuabilii persoane fizice
pot utiliza pentru efectuarea
plãþilor cãtre bugetele componente ale bugetului general
consolidat prin contul tranzitoriu
atât OPTT, cât ºi alte instrumente
de platã agreate cu instituþia de
credit. Modelul de ordin de platã
OPTT se poate descãrca de pe site-

ul Ministerului Finanþelor Publice,
respectiv
www.mfinante.ro/
Programe utile/Ordine de plata-Foi
de v[rs[m]nt/Ordin de plat[ ^n cont
tranzitoriu pentru persoane fizice
OPTT 2011.
Ordinul de platã se completeazã
de cãtre plãtitori distinct pentru
fiecare tip de obligaþie bugetarã.
Instrucþiunile de completare a
OPTT se regãsesc în Ordinul nr.
1801/2011 care poate fi consultat
ºi pe prima paginã a web site-ului
Direcþiei Generale a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu,
www.finantesibiu.ro.
Biroul de Presã al DGFP Sibiu

Conducerea Centrului Judeþean APIA Sibiu reaminteºte
fermierilor beneficiari ai Schemei
de platã unicã pe suprafaþã
(SAPS) pentru campania 2011,
cã elibereazã adeverinþe pentru
cei care intenþioneazã sã acceseze credite pentru finanþarea
capitalului de lucru în vederea
desfãºurãrii activitãþilor curente de
la bãncile care au încheiat
convenþii cu Agenþia. Pânã în
prezent, APIA are încheiate

convenþii cu 9 instituþii financiar
bancare (CEC Bank, Banca
Comercialã Carpatica, Banca
Transilvania, BCR, BRD,
Reifeisen Bank, Pireus Bank,
Intensa SanPaolo Bank, Procredit
Bank) ºi 2 IFN-uri (Fondul de
Garantare a Creditului Rural IFN
- SA ºi Agricover Credit IFN - SA).
Conform reglementãrilor interne, bãncile vor acorda fermierilor sibieni eligibili credite în lei,
în valoare de pânã la 80 la sutã

din suma totalã cuvenitã pentru
SAPS 2011. Prin mecanismul
creditãrii aferente plãþii unice pe
suprafaþã pe anul în curs, pânã la
începutul lunii octombrie APIA
Sibiu a eliberat adeverinþe pentru
51 de fermieri, cu o suprafaþã totalã
de 5118,25 hectare ºi o valoare
totalã a creditelor de 372.608 euro.
La nivel naþional au fost eliberate
adeverinþe pentru 3.000 de
beneficiari care deþin o suprafaþã
de peste 800.000 de hectare.

Paºi importanþi în domeniul energiei regenerabile

Certificatele verzi vor încuraja investiþiile în
sursele regenerabile de energie în România
Unul dintre cei mai importanþi
paºi în domeniul producerii de
energii regenerabile a fost fãcut
în prima jumãtate a acestei luni, în
urma modificãrii Legii nr. 220 /
2008 privind stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Ministrul Economiei, Comerþului ºi al
Mediului de Afaceri, Ion Ariton,
considerã cã sistemul de certificate verzi este un mecanism de
piaþã care va încuraja investiþiile
în sursele regenerabile de
energie în România. Prin urmare,

va sprijini efortul României de a
atinge, pânã în 2020, þintele privind energia regenerabilã, fãrã a
distorsiona piaþa. Prin adoptarea
acestei ordonanþe, România oferã, acum, unul dintre cele mai
bune medii de afaceri din Europa
pentru cei care vor sã investeascã
în energie regenerabilã. Efectul,
spun reprezentanþii MECMA, va
fi cel al investiþiilor directe, care sunt
estimate la 4 - 5 miliarde de euro în
energia regenerabilã din România.
Sistemul constã în acordarea de
certificate verzi producãtorilor de

energie din surse regenerabile,
care le vând cãtre furnizorii
consumatori finali de energie
electricã din România. Furnizorii
sunt obligaþi sã cumpere anual un
numãr de certificate verzi calculat
în funcþie de cota stabilitã de ANRE
aplicatã la energia electricã
furnizatã. Potrivit ordonanþei,
tranzacþionarea certificatelor verzi
se face pe o piaþã distinctã de piaþa
de energie electricã, iar preþul
minim ºi cel maxim al unui certificat
verde este stabilit de lege, între
27 ºi 55 de euro.
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Primãria comunei Racoviþa distribuie ºi primeºte formularele pentru
acordarea ajutorului de încãlzire a locuinþei cu energie termicã, gaz
sau lemne sau cãrbuni pentru sezonul rece noiembrie 2011– martie
2012. - acordate conform O.U.G. 70/2011 privind mãsurile de protecþie
socialã în perioada sezonului rece ºi H.G. 920/2011 – Norme
Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 70/2011
Cererea tipizatã, completatã corect ºi complet, va fi
însoþitã de urmãtoarele acte:
- o facturã de gaz
- copii xerox dupã buletinele de identitate ale membrilor familiei (cu
adresa corectã), dupã certificate de naºtere, dupã caz – se vor
prezenta obligatoriu buletinele de identitate pentru toþi membri familiei
ºi în original
- copie xerox dupã certificatul de cãsãtorie
- acte de venit din luna septembrie 2011: adeverinþe de salariu,
(fluturaº salariu ) cu venitul net( inclusiv tichete de masã), cupoane de
ºomaj, cupoane pensie, cupoane indemnizaþie persoanã cu handicap
etc.
NOTÃ: pentru persoanele care vor depune dosarul în cursul
(NOTÃ:
noiembrie, vor fi prezentate actele doveditoare de venit aferente lunii
octombrie 2011)
- pentru persoanele care nu realizeazã nici un venit, declaraþie pe
propria rãspundere
- hotãrâre judecãtoreascã definitivã de încredinþare în vederea
adopþiei sau de încuvinþare a adopþiei, potrivit legii
- hotãrâre judecãtoreascã sau hotãrârea comisiei comisiei pentru
protecþia copilului privind mãsura plasamentului, potrivit legii
- dispoziþia autoritãþii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit
legii
- alte acte doveditoare, dupã caz: copii xerox dupã sentinþã divorþ,
certificat de handicap, etc.
- adeverinþã eliberatã de direcþia fiscalã din care rezultã dacã familia
sau persoana singurã are în proprietate cel puþin unul dintre bunurile
cuprinse în anexa din O.U.G. 70/2011.
Titularul cererii de acordare a ajutorului de încãlzire trebuie sã fie
titularul contractului de furnizare a gazului (persoana trecutã pe factura
de gaz).

