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În perioada 24-28
aprilie, primarul
comunei Racoviþa,
Florina Peciu
Florianu, se va afla
în Carquefou
(Franþa), localitate
înfrãþitã cu
Racoviþa, pentru o
vizitã oficialã.
Ediliul ºef al
comunei va face
deplasarea în
Franþa la invitaþia
oficialã a primarului
din Carquefou,
Claude Guillet, care
doreºte sã se
foloseascã de acest
prilej pentru a
marca aniversarea a
20 de ani de când
funcþioneazã relaþia
de înfrãþire dintre
cele douã localitãþi.
Florina Peciu
Florianu va conduce

o delegaþie mai
numeroasã, din care
va face parte ºi
viceprimarul
comunei, Simion
Olariu, preºedintele
Asociaþiei RacoviþaCarquefou ºi
consilier local,
Camelia Limbãºan,

precum ºi mai mulþi
membri ai asociaþiei
de înfrãþire. Chiar
dacã programul
pregãtit de gazde
pentru oaspeþii din
Racoviþa nu este
încã pregãtit în
totalitate, se pare cã
vor exista mai multe

întâlniri între
oficialitãþile franceze
ºi cele române, dar
ºi întâlniri într-un
cadru mai larg, la
care vor participa ºi
reprezentanþi ai
celorlalte localitãþi
înfrãþite cu
Carquefou. Florina

Arhiepiscopia Sibiului ºi-a dat acordul
pentru donarea terenului necesar
locului de joacã de la viitoarea grãdiniþã
În urmă cu doar câteva zile,
Arhiepiscopia Sibiului din
cadrul Mitropoliei Ardealului
a trimis Primăriei comunei
Racoviţa o adresă oficială,
înregistrată cu nr. 345/
27.02.2009. Pentru evitarea
oricăror interpretări subiective sau răuvoitoare, reproducem în continuare conţinutul acestui document:
„Urmare a adresei dv. nr.
362/09.02.2009, prin care
solicitaţi aprobarea Consiliului Arhiepiscopesc privind
donarea de către Parohia
Ortodoxă Română Racoviţa,
a suprafeţei de 450 mp de
teren din incinta curţii
bisericii, în vederea realizării
unui spaţiu de joacă pentru
copii aferent clădirii Grădiniţei care ar urma să se
construiască în apropiere,
respectuos vă răspundem
următoarele:
Luând act cu regret de
faptul că nu aţi agreat varianta unui parteneriat între
biserică şi şcoală, pentru
acest obiectiv, nici pe cea de
a fi coproprietari, pentru a nu
împiedica totuşi realizarea
unei lucrări cu urmări benefice pentru comunitate, avi-

zăm favorabil înţelegerea
realizată în întâlnirea din data
de 6 februarie 2009, dintre
reprezentanţii Primăriei
Racoviţa şi cei ai Parohiei
Ortodoxe Române Racoviţa,
cu condiţia expresă ca terenul
donat să revină necondiţionat
în proprietatea parohiei, dacă
imobilului grădiniţei i se va
schimba destinaţia.
Considerând că veţi
aprecia cum se cuvine gestul
de largă înţelegere al
Arhiepiscopiei Sibiului şi că
veţi face dovada unei bune
colaborări
locale
cu
organismele parohiei, vă
dăm binecuvântarea pentru
a împlini toate cele legale,
legate de această lucrare.
Din încredinţarea Î.P.S.
SALE Dr. LAURENŢIU
STREZA
Arhiepiscopul Sibiului şi
Mitropolitul Ardealului
Documentul este semnat
de Andrei Făgărăşanu,
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului
şi
inspectorul eparhial pr. Ilarie
Benchea. Scrisoarea a fost
adresată, spre ştiinţă şi
Parohiei Ortodoxe Române
Racoviţa.

Peciu Florianu ne-a
mãrturisit cã îºi
doreºte ca aceastã
întâlnire sã îi ofere
posibilitatea de a-ºi
aduce contribuþia la
întãrirea ºi
dezvoltarea relaþiei
de înfrãþire cu cei
din Carquefou, dar

ºi de a purta unele
tratative pentru
identificarea unei
noi localitãþi
interesatã de o
legãturã
asemãnãtoare cu
Racoviþa. Vom
reveni cu
amãnunte.

ROMÂNIA, JUDEÞUL SIBIU

PRIMÃRIA COMUNEI RACOVIÞA
AUDIENÞE

PRIMAR- FLORINA PECIU
FLORIANU
MARŢI 8- 10
MIERCURI 16-18

SECRETAR- VIRGINIA PAVEL
LUNI 12- 14

VICEPRIMAR- SIMION OLARIU
MARŢI 12- 14
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Racoviţa îşi întăreşte legăturile
cu Carquefou
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Sãrbãtoriþii lunii
martie
Continuăm
publicarea numelor
tuturor cetăţenilor
comunei, cu vârsta de
cel puţin 70 de ani, ce
îşi aniversează ziua de
naştere în această lună.
Această rubrică a fost
realizată cu sprijinul
consilierului local Ana
Măerean, ce s-a ocupat
de colectarea datelor.

RACOVIÞA
Dionisie Vasiu (nr.

366), Elisabeta Rusu (nr.
8), Victoria Sălăgean (nr.
122), Maria Ucean (nr.
225), Victoria Maxim (nr.
373), Cornel Şandru (nr.
601), Maria Murărescu91 de ANI!!! (nr. 423),
Paraschiva Balea (nr.
69), Valeriu Fogoroş (nr.
2), David Măerean (nr.
303), Gheorghe
Murărescu (nr. 337),
Paraschiva Ignat (nr.
453), Ana Olariu (nr. 61),
Emilian Sârb (nr. 430),
Maria Raţiu (nr. 436),

Cornel Păcurariu (nr.
409), Constantin Barbu
(nr. 318).

SEBEªU DE SUS
Alexe Doican (nr. 72),
Ioan Curtean (nr. 183),
Maria Cercel (nr. 306),
Sofia Stoia (nr. 140),
Maria Ritivoiu (nr. 246).
Urăm sărbătoriţilor
lunii multă sănătate,
fericire şi bucurii alături
de cei dragi.
LA MULŢI ANI!

Cu prilejul şedinţei
ordinare au fost
adoptate următoarele
hotărâri:
1. Hotărârea privind
alegerea preşedintelui
de şedinţă- consilierul
Camelia Limbăşan;
2. Hotărârea privind
completarea şi
modificarea HCL nr.
77/2008 privind
impozitele şi taxele
locale pe anul 2008;
3. Hotărârea privind
revocarea HCL nr. 75/
2008 privind
construirea unei săli
de sport pe
amplasamentul de
lângă Scoala de Arte
şi Meserii;
4. Hotărârea privind
aprobarea
Regulamentului de
Organizare şi
Funcţionare a
Consiliului Local al

comunei Racoviţa;
5. Hotărârea privind
aprobarea programului
de audienţe pentru
consilierii locali;
6. Hotărârea privind
transferul fondului de
carte al Bibliotecii
Comunale Racoviţa,
cât şi a valoarii
acesteia, la Şcoala cu
clasele I-VIII Racoviţa,
în incinta Centrului de
Documentare şi
Informare;
7. Hotărârea privind
completarea
domeniului privat al
comunei Racoviţa;
8. Hotărârea privind
aprobarea Master
Planului pentru
Sistemul de
Management Integrat
al Deşeurilor din
judeţul Sibiu;
9. Hotărârea privind
modificarea şi

completarea Actului
Constitutiv şi
Statutului Asociaţiei
de Dezvoltare
Intercomunitară ECO
Sibiu;
10. Hotărârea privind
revocarea Hotărârii
Consiliului Local nr.
70/2008 privind
încheierea unui acord
de parteneriat cu
Panhydro As din
Regatul Norvegiei,
pentru construirea unei
microhidrocentrale.
A fost prezentată
Informarea privind
modul de ducere la
îndeplinire a hotărârilor
adoptate de Consiliul
Local Racoviţa, de la
constituire până la
finele anului 2008.
Pe ordinea de zi s-a
aflat şi punctul
DIVERSE.

Consilierii locali
acordã audienþe
În conformitate cu
prevederile Legii nr.
215/2001, republicată,
privind administraţia
publică locală, cu
modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al
comunei Racoviţa a
adoptat Hotărârea nr. 8/
2009 privind aprobarea
programului de audienţe
stabilite de onsilierii
locali, pentru mandatul
2008-2012. Ca urmare,
aleşii locali vor putea fi
solicitaţi de cetăţeni
pentru diverse probleme
(audienţe), după
următorul program:
1. Aurel Bobangatrimestrial, ultima
săptămână- marţi între
orele 16 şi 18, la

Căminul Cultural
Sebeşu de Sus;
2. Valeriu Cândealunar, prima
săptămână- joi între
orele 16 şi 18, la
Primăria Racoviţa;
3. Ioan Fogoroşlunar, a doua
săptămână din lună- joi
între orele 16 şi 18, la
Primăria Racoviţa;
4. Camelia Limbăşanlunar, prima săptămână
din lună- miercuri între
orele 16 şi 18, la
Primăria Racoviţa;
5. Iosif Maxim- lunar,
ultima săptămână din
lună- vineri între orele
17 şi 18, la Primăria
Racoviţa;
6. Ana Măereantrimestrial, ultima
săptămână din lună- joi
între orele 16 şi 18, la
Primăria Racoviţa;
7. Simion Olariu-

ultima zi lucrătoare din
lunile cu soţ, între orele
16 şi 18, la Primăria
Racoviţa;
8. Nicolae Ilie Ritivoilunar, a doua
săptămână din lunămiercuri între orele 16
şi 18, la Căminul
Cultural Sebeşu de
Jos;
9. Marius Telebuşlunar, ultima zi
lucrătoare din lunile fără
soţ, între orele 18 şi 20,
la Primăria Racoviţa;
10. Nicolae Vasiulunar, a treia săptămână
din lună- miercuri de la
ora 16, la Căminul
Cultural Sebeşu de
Sus;
11. Marieta Zaharietrimestrial, ultima
săptămână- miercuri de
la ora 16, la Căminul
Cultural Sebeşu de
Sus.

Serviciu Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã

Eliberarea cãrþii de identitate - la expirarea
termenului de valabilitate
AªA NU!
Persoana se prezintã le sediul SPCLEP Tãlmaciu cu cel puþin
15 zile înainte de data expirãrii valabilitãþii actului de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
1. Actul de identitate expirat;
2. Certificatul de naştere în
original şi xerocopie;
3. Certificatul de căsătorie
în original şi xerocopie (în
cazul persoanelor căsătorite
sau văduve);
4. Hotărârea de divorţ
definitivă şi irevocabilă,
original şi xerocopie (în cazul
persoanelor divorţate);
5. Certificatul de deces al
soţului/soţiei, original şi
xerocopie
(în
cazul
persoanelor văduve);
6. Actul cu care se face
dovada spaţiului de locuit, în

original şi xerocopie; În cazul
în care spaţiul de locuit nu
aparţine
solicitantului,
prezenţa proprietarilor este
obligatorie,
pentru
a
completa declaraţia de
continuare a domicilierii sau
declaraţia de primire în spaţiu
- după caz;
7. Timbre fiscale în valoare
de 1 RON;
8. Chitanţă de la Primăria
oraşului Tălmaciu în valoare
de 7 RON;
9. Cerere pentru eliberarea Cărţii de Identitate
(care se primeşte de la

ghişeu şi se completează pe
loc);
10. Cartea de alegător
(pentru persoanele care
posedă carte de identitate).
Actele vor fi depuse direct
la
Serviciu
Public
Comunitar
Local
de
Evidenţă a Persoanelor
Tălmaciu, situat la parterul
Primăriei oraşului Tălmaciu, strada Nicolae
Bălcescu, nr. 24. Acest
serviciu public deserveşte
şi cetăţenii cu domiciliul în
Racoviţa şi Sebeşu de Sus.

Cei ce s-au branºat la reþeaua de canalizare
ºi deja o folosesc, încalcã legea!
Din cauză că mai multe
gospodării din satul
Sebeşu de Sus s-au
branşat, în mod ILEGAL,
la reţeaua de canalizare
recent introdusă, dar care
nu este dată în exploatare,
în ultima perioad ă s-a
constatat că pe conductă
curg dejecţii şi tot felul de
mizerii, semn clar al unei
utilizări premature a
reţelei. Aceste mizerii sunt
transportate pe conductă
până la Racoviţa şi ajung
să fie deversate direct în
şanţul de pe marginea
drumului, la cap ătul
actual conductei, în zona

troiţei de la ie şirea din
localitate spre Tălmaciu.
Deoarece această situaţie
nu este normală, crează
mizerie şi mirosuri greu de
suportat şi mai ales, nu este
legală, autorităţile administraţiei publice locale trag un
semnal de alarmă şi
lansează un avertisment
tuturor gospodăriilor branşate deja la reţeaua de
canalizare, cărora le
transmit că acest fapt le
poate aduce amenzi consistente şi tragerea la
răspundere, în conformitate
cu prevederile legilor în
vigoare. „Vom face con-

troale, vom depista aceste
gospodării ce s-au branşat
la reţea şi vom acţiona
pentru aplicarea sancţiunilor impuse de lege. Mai
mult, vreau să-i avertizez
pe aceşti oameni că vor
avea probleme serioase în
momentul
finaliz ării
lucrărilor la canalizare, la
efectuarea problelor sub
presiune, când, întreaga
cantitate de mizerie ce se
va afla pe conductă va
ajunge în casele şi băile
gospodăriilor
deja
racordate.”, ne-a spus
primarul comunei, Florina
Peciu Florianu.
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Joi, 20 februarie, sala
mare de festivitaţi a Căminului Cultural din comuna
Racoviţa a găzduit prima
ediţie a „Carnavalului
Veseliei”. Organizatorul
acestui carnaval a fost
Şcoala cu clasele I-VIII
Racoviţa, manifestarea fiind
adresată tuturor elevilor
unităţii de învăţământ, dar şi
copiilor de la Şcoala cu
clasele I-IV din satul Sebeşu
de Sus, structură şcolară ce
aparţine de aceiaşi instituţie
de învăţământ. Acţiunea s-a
bucurat de mare succes în
rândul copiilor, multitudinea
de personaje ce a umplut
sala unde s-a defăşurat
carnavalul demonstrând,
încă o dată, succesul unor
asemenea iniţiative. Pentru
câteva ore, pitici, prinţese,
eroi din desenele animate,
arabi, soldaţi, diverse animale, clovni, medici sau
asistente medicale etc, au
uitat de lecţii şi temele pentru

acasă şi s-au distrat pe cinste,
cum nu s-a mai întâmplat de
multă vreme la această
şcoală. După mai multe
concursuri şi jocuri şi Parada
Măştilor, după muzică şi dans
pe toate gusturile, organizatorii au premiat cele mai
frumoase, inedite şi originale
custume din fiecare clasă,
fiecare copil evidenţiat primind câte o pungă cu dulciuri.
Cadourile au fost asigurate
de Primăria şi Consiliul Local
al comunei Racoviţa. (Pentru
frumuseţea, expresivitatea şi
originalitatea costumelor
purtate, au fost premiaţi
următorii copii: RACOVIŢA,
CLS. I- IULIA CĂLIN, CLS. II
A- SERGIU LIMBĂŞAN, CLS.
II B- EMILIA PĂCURAR, CLS.
III- ALIN STOICHIŢĂ, CLS. IV
A- CRISTIAN PĂCURAR,
CLS. IV B- SERGIU VIZITIU,
CLS. V- DAIANA FANEA, CLS.
VI A- DAVID RAŢIU, CLS. VI BCRISTIAN BOBANGA, CLS.
VII- MĂDĂLINA ARDELEAN,

CLS. VIII- FLORIN COPACI,
SEBEŞU DE SUS, CLS. IPAUL SĂBĂDUŞIU, CLS. II-

Sprijin pentru agricultori
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 29 din 5
februarie 2009 privind
modificarea anexei F la
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 850/2006 pentru
aprobarea normelor metodologice privind modul de
acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din
sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al
organizării şi sistematizării
teritoriului, precum şi
condiţiile de eligibilitate,
se acordă sprijin financiar prin subvenţionarea
preţului motorinei utilizate
pentru lucrările mecanice de
înfiinţare a culturilor agricole,
în cuantum de 1 leu/litru,
aferent unei cantităţi de 39
litri/hectar, pentru suprafeţe
de minimum un hectar, pe
baza adeverinţelor pentru
motorină eliberate de
direcţiile pentru agricultură şi
dezvoltare rurală judeţene.
Acordarea
sprijinului
financiar prin subvenţionarea costului motorinei
utilizate pentru înfiinţarea
culturilor agricole se derulează astfel:
a) pentru culturile de
primăvară, perioada de depunere a cererilor la direcţiile
pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene este
cuprinsă între 9 februarie şi
30 aprilie inclusiv, termenullimită de utilizare a adeverinţelor pentru achiziţionarea
motorinei de la furnizori este

29 mai inclusiv, iar data-limită
de depunere a deconturilor
justificative de către furnizori
la direcţiile pentru agricultură
şi dezvoltare rurală judeţene,
este 30 iunie inclusiv;
b) pentru culturile de toamnă, perioada de depunere a
cererilor la direcţiile pentru
agricultură şi dezvoltare
rurală judeţene este cuprinsă
între 1 august şi 30 octombrie
inclusiv, termenul-limită de
utilizare a adeverinţelor
pentru achiziţionarea motorinei de la furnizori este 15
noiembrie inclusiv, iar data-

!

limită de depunere a deconturilor justificative de către
furnizori la direcţiile pentru
agricultură şi dezvoltare
rurală judeţene este 30
noiembrie inclusiv.
Adeverinţele neutilizate
până la datele prevăzute
anterior îşi pierd valabilitatea,
devenind nule de drept.
Pentru acordarea sprijinului financiar, solicitanţii
trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii de
eligibilitate:
a) să facă dovada dreptului
de folosinţă asupra supra-

ANDREEA CERCEL, CLS. IIIROBERT DRĂGHICIU, CLS.
IV- DORA BĂRTUŞ.) „Carnavalul Veseliei” este parte a
unui Proiect Educaţional
promovat de conducerea
şcolii generale din Racoviţa,

scopul acestei manifestării
fiind acela de a dezvolta
gustul pentru frumos, spiritul
creativ în alcătuirea costumaţiilor, deprinderi de prezentare a rolului personajului
creat. Proiectul are şi un al

doilea episod, ce se va
desfăşura la sfârşitul semestrului al doilea. Informaţiile ne-au fost oferite de
directorul adjunct al Şcolii cu
clasele I-VIII Racoviţa, inst. I
Camelia Limbăşan.

feţei de teren pe care
înfiinţează culturi, în calitate
de proprietar, arendaş,
concesionar, sau organizaţi
în alte forme de asociere şi/
sau exploatare a terenului,
prin documente tip acte de
proprietate, contracte de
arendă, de vânzare-cumpărare, de concesionare, de
închiriere, de comodat,
donaţii;
b) suprafeţele de teren pe
care înfiinţează culturi să fie
de minimum un hectar,
inclusiv;
c) să nu figureze ca debitori
la direcţiile pentru agricultură
şi dezvoltare rurală judeţene,
ca urmare a nerespectării

condiţiilor de eligibilitate
aferente altor forme de sprijin
financiar acordate anterior,
sau să îşi lichideze debitele
existente până la data
depunerii cererii de sprijin
financiar.
Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii
întocmesc cereri, conform
modelului prevăzut de lege
şi le depun la primăria în a
cărei rază teritorială se află
terenul arabil pe care
înfiinţează culturi, însoţite de
următoarele documente:
a) copie de pe buletinul
sau cartea de identitate,
pentru persoanele fizice, sau
copie de pe certificatul de

înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare, pentru
persoanele juridice, după
caz;
b) adeverinţă eliberată
de primărie, conform înscrisurilor din Registrul agricol,
cu suprafaţa de teren pe care
o exploatează.
În situaţia în care un producător agricol înfiinţează
culturi pe suprafeţe de teren
care sunt situate în mai multe
unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează
cereri de sprijin financiar
care se depun la fiecare
primărie în a cărei rază
teritorială se află terenul
arabil în cauză.

Propunerea dumneavoastr[
pentru dezvoltarea comunei
Publicaţia „Jurnalul de Racoviţa” doreşte să vină în sprijinul cetăţenilor cu informaţii
locale de interes, dar, în acelaşi timp, îşi propune să fie un fel de „punte” întinsă între ei
şi conducerea comunei. Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacă are
domiciliul în Racoviţa sau în Sebeşu de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru
dezvoltarea comunei, de care Primăria şi Consiliul Local trebuie să ţină cont când va
veni vorba de stabilirea priorităţilor. Doriţi ca o stradă să fie asfaltată sau reparată, zonele
verzi sau locurile de joacă pentru copii să fie mai bine îngrijite etc? Ne puteţi transmite
nouă care ar trebui să fie principala investiţie pentru comună! Pentru moment, cei care
işi doresc să ne contacteze şi să ne transmită gândurile lor o pot face prin e mail, pe
adresa jurnalulderacovita@gmail.com, dar, în scurt timp, aceştia vor avea la dispoziţie
şi căsuţa poştală „Jurnalul de Racoviţa”, ce va fi amplasată în holul Primăriei. Vă rugăm
ca mesajele trimise să fie însoţite de numele, prenumele şi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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RAPORTUL PRIMARULUI
În conformitate cu prevederile art. 63 alin.3 lit.a din
Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală,
republicată, primarul are
obligatia de a prezenta în
primul trimestru al anului, un
raport anual privind starea
economică, socială şi de
mediu a unitătii administrativ
teritoriale.
Având în vedere că au fost
prezentate veniturile şi
cheltuielile realizate de
unitate pe întreg anul 2008
odată cu închiderea contului
de execuţie bugetară,
lucrările le voi detalia numai
pentru perioada de la alegeri
până la finele anului.
În primul rand, doresc să
vă informez despre proiectul
privind canalizarea localităţilor Racoviţa- Sebeşu de
Sus şi Staţia de epuraretratare a apelor reziduale,
care era în derulare înainte
de constituirea Consiliului
Local. Proiect este finanţat
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind
dezvoltarea satelor, prin care
Guvernul României a alocat
suma de un milion de euro,
nerambursabili, urmând ca
Primaria
Racoviţa
să
contribuie cu diferenţa, pentru
ca lucrarea să poată fi
finalizată. În prezent, situaţia
se prezintă astfel:
- valoarea totală a lucrării7,880 milioane lei;
- suma ce va fi alocată de
Guvernul României- 4
milioane
- suma alocată de guvern
până în prezent- 3, 08
milioane;
- suma achitată de
Primăria Racoviţa (cofinanţare)- 1,45 milioane.
În afara sumelor ce vor fi
alocate de la govern, ne mai
sunt necesare aproximativ
2,43 mil. lei. În present,
lucrarea este realizată în
procent de 60 %.
În ceea ce priveste
activitatea de asistenţă
socială pe raza comunei în
anului 2008, vă prezint
următoarele informaţii:
- media lunară a dosarelor
de ajutoare sociale în plată30;
- persoane cu handicap
grav- 39 dosare;
- dosare pentru trusou nou
născuţi- 32;
- sprijin financiar la
constituirea familiei- 10
dosare;
- subvenţii pentru lemne363 dosare;
- subvenţii pentru încălzirea
cu gaze- 203 dosare;
- alocaţii de stat pentru
copii- 41 dosare;
- alocaţii complementare şi

de susţinere- 70 dosare;
- indemnizaţii pentru
îngrijirea copilului până la 2
ani- 18 dosare;
- alocaţii nou născuţi- 34
dosare;
- copii în întreţinerea
bunicilor, cu părinţii plecaţi în
străinătate- 13;
- acordare stimulant până
la 2 ani- 1 dosar.
În domeniul învăţământului, în anul 2008 am acordat
sprijin şi sumele necesare
pentru buna funcţionare a
şcoli şi grădiniţei, atât pentru
iluminat, încălzit, materiale
cu caracter didactic, materiale de întreţinere, igienizare,
vitanjare precum şi pentru
efectuarea unor lucrări de
reparaţii curente.
În ceea ce priveşte sprijinul
acordat pentru lucrările de la
Căminul
Cultural
din
Racoviţa, am reuşit finalizarea lucrărilor de branşament la gaz metan şi
racordurile, cât şi probele de
punere în funcţiune.
S-a aprobat şi închiriat un
spaţiu, în incinta Primăriei
Racoviţa, Companiei Poşta
Română, pentru prestaţii
poştale, pentru care se achită
lunar contravaloarea chiriei.
În cursul lunii decembrie
2008 s-a depus la Guvern un
proiect integrat pentru
fonduri nerambursabile, în
valoare de 2,5 milioane euro,
în care sunt cuprinse 5
obiective: construire reţea de
apă potabilă în localitatea
Sebeşu de Sus; reabilitarea
şi modernizarea DC 58intersecţie DJ 105 G;
Memoriu justificativ privind
achiziţia de studii privind
patrimoniu cultural Racoviţa;
Memoriu justificativ privind
organizarea Festivalului “La
poalele Surului”; Memoriu
justificativ privind înfiinţarea
Centrului “After School”Racoviţa. Proiectul a fost
verificat la Agenţia Sibiu, fază
de care a trecut, iar în prezent
se află la Agenţia de
Dezvoltare Regională 7
Centru- Alba Iulia, pentru
evaluare şi verificare.
În ceea ce priveşte contractul încheiat cu Ocolul
Silvic Avrig, având ca obiect
administrarea suprafeţelor
de
pădure
comunală,
conform datelor prezentate
de şeful Ocolului Silvic Avrig
cu prilejul şedinţei ordinare
a Consiliului Local din data
de 30 ianuarie, venitul brut
realizat în anul 2008 a fost de
904 milioane de lei vechi.
Anul trecut, pe drumul
dintre Racovita şi Sebeşu de
Sus s-a adaugat balast (pe
toată lungimea). De asemenea, în interiorul locali-

tăţilor s-au facut plombări
(acolo unde a fost cazul) şi
alte lucrări, în valoare de
38000 lei. Pentru anul 2009,
Consiliul Judeţean a propus
sume mari pentru întreţinerea drumurilor judeţene
pe teritoriul comunei Racoviţa, aşteptăm repartizarea
acestora la bugetul local.
Trebuie amintit faptul că
Primăria Racoviţa, în
parteneriat cu Primăria
Turnu Roşu şi Consiliul
Judeţean Sibiu, prin echipa
de implementare a proiectului ”Modernizarea şi
Eficientizarea Serviciului
Public de Voluntariat pentru
Situaţii de Urgenţă” a obţinut
un proiect în valoare de 121
mii euro, din care suma ce
reprezintă cofinanţare este
de 5440 euro. Proiectul a fost
demarat încă de la începutul
anului 2008 prin programul
PHARE-2005-2006 şi prevede obţinerea unui autovehicul de stingere incendii
nou, cât şi a echipamentelor
complete pentru personalul
voluntar al serviciului, care va
lucra cu maşina şi aparatura
electronică. Proiectul trebuie
să se încheie în prima parte
a anului 2009.
Un alt proiect de mediu,
aflat în derulare încă din anul
precedent, este ECO Sibiu –
proiect derulat în parteneriat
cu primăriile din judeţ şi
Consiliul Judeţean Sibiu, în
vederea colectării deşeurilor
menajere pe toată suprafaţa
comunei şi distrugerea lor în
mod ecologic. Până în
prezent nu s-au alocat sume
în acest proiect.
Nu am ţinut în mod deosebit să amintesc doar
realizările primăriei din
această perioadă. De asemenea, există şi nerealizări
în unele domenii, însă,
împreună cu dumneavoastră, sunt convinsă că o să
reuşim ducerea la îndeplinire
a obiectivelor stabilite prin
platformele propuse.
Sigur că putem aminti
faptul că, în perioada de
toamnă, o mare problemă
au ridicat lucrările efectuate
la canalizarea comunei.
Acestea au creat puţin deranj
şi nesiguranţă dar situaţia se
va îmbunătăţii la sosirea
primăverii, când se vor
apropia de final. Vă asigur că
reţeaua de canalizare va fi de
mare folos pentru toată
populaţia comunei.
În continuare, doresc să vă
prezint situaţia economicofinanciară pe anul 2008:
A. Venituri totale5.705.092,27 lei, din care
I.
Venituri
proprii463691,24 lei

II. Cote defalcate din
impozitul
pe
venit264398,03 lei
III. Sume defalcate din
impozitul pe venit pentru
echilibrare- 420000 lei
IV. Sume alocate din cote
defalcate pentru echilibrare
bugetelor locale de către
C.J.S şi DGFP- 1025000 lei
V. Sume alocate din TVA
pentru
descentralizate1264191 lei
VI. Sume defalcate din TVA
pentru drumuri- 38000 lei
VII. Sume pentru infrastructură- 2151145 lei
VIII. Sume pentru constituirea familiei, încălzire cu
lemne etc- 78667 lei
B. Cheltuieli totale5581310,38 lei, din care
I. Capitol autorităti publice510948,01 lei
- cheltuieli personal282658 lei
- cheltuieli materiale,
bunuri şi servicii- 216211,92
lei
- tichete cadou- 950 lei
- investiţii- calculatoare11128,09 lei
II. Capitol 54.02. alte
servicii publice generale
(alegeri)- 12296,42 lei
- cheltuieli de personal9900 lei
- bunuri şi servicii- 2396,42
lei
III. Capitol 56.02 transferuri
cu caracter social între diferite
nivele ale administraţiei-2203
lei (cota de sănătate, ajutor
social)
IV. Capitol 65.02 învăţământ- 1082,722 lei
- cheltuieli personal927641 lei
- burse şcolare- 631 lei
- cheltuieli materiale,
bunuri şi servicii- 147700 lei
- tichete cadou- 6750 lei

V. Capitol 67.02 cultură şi
Dobândă 2008- 191
religie- 13667 lei
Sold la zi în fondul de
- cheltuieli de personal- rulment- 233486,10
13667 lei
BUGETUL
VI. Capitol 68.02 asistenţă
socială- 468088 lei
INSTITUÞIILOR
- ajutoare sociale şi
PUBLICE FINANÞATE
încălzire- 112936 lei
DIN VENITURI
- susţinere persoane cu
handicap- 341313 lei
EXTRABUGETARE - sprijin financiar, trusou
sold la început de
nou născuţi- 13839 lei
an- 38389,67 lei
VII. Capitol 70.02.servicii
dezvoltare publică- 196984,4
A. Venituri totale- 67403 lei
lei
- cămine culturale- 5605 lei
- cheltuieli materiale- păşuni comunale- 6877,5
67631,40 lei
lei
- investiţii studii fezabilitate
- apa- 54920,5 lei
reţele apă, avize proiect
B. Cheltuieli totaleintegrat- 129353 lei
72649,21 lei
VIII. Capitol 74.02 protecţia
cămine
culturalemediului- 3191970,97 lei
7409,31 lei
- canalizare- 3185430,73
- materiale întreţinere, apălei
265,90 lei
- salubritate- 6540,24 lei
- apa la GOA- 64974 lei
X. Capitol 84.02 străziSold la sfârşitul anului85483,56 lei
33.143,46 lei
- cheltuieli materiale
Ţinând cont că în semestrul
(transport
balastru)- II 2008, Consiliul Local a
28800,56 lei
hotărât să încheiem un
- documentaţie topo contract de audit financiar, sdrumuri- 18683 lei
a luat legătura cu o firmă din
- reparaţii drumuri- 38000 Sibiu care şi-a dat acordul să
lei
încheiem un astfel de conXI. Capitol 87.02 alte acţiuni tract, însă, datorita volumului
economice- 16947,02 lei
mare de lucrări pe care le au
- cheltuieli materiale (pungi toate firmele de audit, aştepsărbători + carburanţi)- tăm momentul încheierii
13663,81 lei
contractului. Sunt sigură că,
- achiziţie motopompă- după ce avem cunoştinţă de
3283,21 lei
situaţia financiară din punct
Fondul de rulment existent de vedere legal, atât în ceea
în anul 2008, în sumă de ce priveşte realizarea veni523893,47 lei, a fost utilizat turilor, cât şi referitor la modul
astfel:
de utilizare a resurselor buge- Lucrările de încălzire tare, vom putea demara cu
centrală la Căminul Cultural toate forţele spre realizarea
Racoviţa- 7718 lei
platformelor pe care ni le-am
- Canalizare- 408390 lei
stabilit în acest mandat.
Total utilizat din fondul de
PrimarulComuneiRACOVIŢA
rulment în anul 2008- 416108
FLORINA PECIU
lei
FLORIANU

rosu galben albastru negru

privind starea economicã, socialã ºi de mediu a unitãtii
administrative teritoriale în anul 2008, cât ºi a lucrãrilor realizate
de la alegeri pânã la finele anului

