Anul II, nr. 7

Martie
2009
4 pagini
Aceast[ edi\ie
se distribuie gratuit

Duminică, 5 aprilie 2009,
începând cu ora 11,15, în
curtea interioară a
Primăriei Racoviţa, s-a
desfăşurat Adunarea
Publică a conducerii
administraţiei publice
locale cu cetăţenii
comunei. Au participat
primarul şi viceprimarul

comunei, câţiva consilieri
locali, reprezentanţi ai obştii
satului, cetăţeni ai comunei,
diverşi invitaţi. Cu acest
prilej, în urma analizării
solicitărilor primite, s-a
decis ca viitorul păstor al
comunei (pentru ciurda de
vite), să fie Ionel Prodan.
Ciurda va fi scoasă pentru

prima dată în dimineaţa zilei
de 7 aprilie, ora 6, 30 şi în
funcţie de condiţiile
meteorologice, va rămâne
până în ziua de Sfântul
Nicolae. Plata pentru
ciurdar este de 150 lei, o
pâine, ý kg de slănină şi o
măsură de porumb- pentru
fiecare gospodărie ce deţine

vite care sunt lăsate la
ciurdă. Tot la această
adunare, oamenii au decis
ca, pentru asigurarea pazei
pe timp de noapte în
comună, să fie plătită o
taxă în valoare de 5 lei/lună/
număr de casă. În scurt
timp, vor fi evaluate
solicitările şi se vor

desemna persoanele care
vor efectua serviciul de pază
pentru timp de noapte. Un
reprezentant al Agenţiei
pentru Plăţi şi Intervenţii în
Agricultură Sibiu a oferit
participanţilor interesaţi
detalii despre cele mai noi
programe şi subvenţii ce pot
fi acordate cvrescătorilor de

animale sau celor ce
cultivă pământul. Au mai
fost discutate probleme
legate de colectarea
gunoiului menajer şi a
celui rezultat în urma
desfăşurării curăţeniei de
primăvară în gospodării,
precum şi diverse alte
chestiuni.

“Satul natal- cea mai frumoasã stradã”- concurs gospodãresc
ori materiale de construcţii
(cărămizi, pietris, nisip, saci
cu ciment, scânduri etc)
sunt depozitate, pentru o
perioadă nejustificat de
mare, în faţa caselor sau
proprietăţilor, pe domeniul
public, fapt ce îngreunează
accesul în aceste zone şi
urâţesc comuna. Aceste
situaţii trebuie grabnic eliminate, pentru că este normal să demonstrăm tuturor
că şi porţiunea de teren din
faţa fiecărei proprietăţi poate

Autorităţile administraţiei
publice locale din comuna
Racoviţa au pregătit pentru
toţi locuitorii comunei
(inclusiv cei din satul
Sebeşu de Sus) un
interesant concurs gospodăresc, denumit „Satul
natal- cea mai frumoasă

stradă”. Începând cu data
de 28 martie, reprezentanţii
fiecărei gospodării sund
rugaţi să contribuie cum
consideră de cuviinţă la
amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiilor din faţa şi
împrejurul caselor, astfel
încât să se creeze un mediu

ambiental cât mai plăcut.
De asemenea, în măsura
posibilităţilor, se impune şi
curăţarea albiei pârâurilor
ce traversează Racoviţa şi
Sebeşu de Sus. O atenţie
deosebită va trebui arătată
şi situaţiilor în care anumite
atelaje sau utilaje agricole,

Sfintele sãrbãtori
ale Învierii Domnului
Nostru Isus Hristos,
prilej de bucurie ºi
pace creºtineascã,
sã vã aducã multã
sãnãtate ºi fericire
în suflet. Hristos a
înviat!

Primarul comunei
Racoviþa
Florina Peciu
Florianu

fi la fel de îngrijită ca şi
curtea
gospodăriei.
„<<Curăţenia de primăvară>> declanşată la iniţiativa
Primăriei Racoviţa are ca
scop primenirea comunei,
astfel încât sosirea Sfintelor
Sărbători de Paşti să ne
găsească mai curaţi, mai
plini de viaţă şi puţin mai
înfloritori. Încă nu am stabilit
cu exactitate cum îi vom
recompensa pe cei ce vor
da dovadă că sunt cei mai
buni gospodari din cele două

localităţi, dar sigur aceştia
vor primi diplome, vor fi
afişaţi la afişierul Primăriei,
iar numele lor va fi făcut
cunoscut prin intermediul
publicaţiei locale <<Jurnalul
de Racoviţa>>.”, ne-a declarat primarul comunei Racoviţa, Florina Peciu Florianu.
Edilul şef din Racoviţa speră
că oamenii vor răspunde
acestui apel, completând
astfel acţiunile de curăţenie
desfăşurate în această perioadă de lucrătorii primăriei.
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Cu prilejul ºedinþei
ordinare a
Consiliului Local
Racoviþa
desfãºuratã în data
de 23 martie, a fost
adoptatã Hotãrârea
nr. 15/2009 privind
aprobarea bugetului
local de venituri ºi
cheltuieli pentru
anul 2009. Dupã
estimãrile ºi
calculele fãcute, s-a
stabilit cã în acest
an comuna Racoviþa
are un buget local
de 3,337 milioane

lei. Din aceastã
sumã, veniturile din
impozitele ºi taxele
pe proprietate
(impozitele pe
clãdiri, terenuri,
taxele judiciare de
timbru, taxele de
timbru pentru
activitãþi notariale,
alte impozite ºi taxe
pe proprietate),
achitate ce
persoanele fizice ºi
juridice, se ridicã la
229000 lei. În ceea
ce priveºte
cheltuielile

prognozate,
menþionãm cã cele
mai importante
sume vor fi alocate
cap. Autoritãþi
publice (580000
lei), cap. Învãþãmânt
(1,117 milioane lei),
cap. Asistenþã
socialã (376000
lei) ºi cap. Protecþia
mediului- canalizare
(1,021 milioane lei).
Vom reveni cu
detalii în numãrul
urmãtor al
publicaþiei „Jurnalul
de Racoviþa”.

Octavia Şerban (nr. 65), Ana
Tărîţă (nr. 88), Elena
Moldovean (nr. 128),
Gheorghe Limăşan (nr. 147),
Emilia Săbăduş (nr. 153),
Otilia Trif- 92 de ANI!!! (nr.
161), Ana Sârbu (nr. 164),
Maria Maxim (nr. 191),
Victoria Hulpuş (nr. 204),
Maria Popa (nr. 223), Toma
Iacob (nr. 239), Valeriu
Farcaşiu (nr. 251), Aurica
Murărescu (nr. 262),
Gheorghe Olar (nr. 352),
Leontina Toma (nr. 354), Ana
Mereş (nr. 384), Paraschiva
RACOVIÞA
Lupea (nr. 392), Victoria
Miron Călin (nr. 75), Fogoroş (nr. 445), Emilia

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.

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

Constantinescu (nr. 452),
Rafira Săbăduş (nr. 458),
Tudora Cristache (nr. 480),
Ana Bucur (nr. 487), Aurel
Fogoroş (nr. 492), Irina
Maxim (nr. 503), Gheorghe
Maxim (nr. 505), Floarea
Pădure (nr. 554).

SEBEªU DE SUS
Ioan Măerean (nr. 76),
Floare Curtean (nr. 114),
Vasile Ritivoi (nr. 195).
Urăm sărbătoriţilor lunii
multă sănătate, fericire şi
bucurii alături de cei dragi.
LA MULŢI ANI!

Trei secþii de votare pentru
alegerile europarlamentare
Prin Dispoziţia nr. 88/
2009, primarul comunei
Racoviţa, Florina Peciu
Florianu,
a
dispus
delimitarea şi numerotarea secţiilor de
votare pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor
membrilor din România în
Parlamentul European în
anul 2009, ce vor fi
organizate pe teritoriul
comunei. Astfel, în data de
7 iunie, în funcţie de adresa
de domiciliu (înscrisă în
actul de identitate),
cetăţenii comunei Racoviţa
vor vota pentru viitorii
europarlamentari români la
una din următoarele secţii
de votare: Secţia de Votare
nr. 1- Racoviţa, Şcoala cu
clasele I-VIII Racoviţa, nr.
415 (cetăţenii cu drept de
vot ce au domiciliul în
Racoviţa, de la nr.1, la nr.
300); Secţia de Votare nr.

2- Racoviţa, Căminul
Cultural- Club Racoviţa, nr.
90 (cetăţenii cu drept de vot
ce au domiciliul în

!

Racoviţa, de la nr. 301, la
nr. 604); Secţia de Votare
nr. 3- Sebeşu de Sus,
Şcoala cu clasele I-IV

Sebeşu de Sus, nr. 34
(cetăţenii cu drept de vot ce
au domiciliul în Sebeşu de
Sus, de la nr. 1, la nr. 329).

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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La sfârşitul lunii martie, în
comuna noastră a sosit
prima familie de berze din
acest an. Probabil nişte
„locuitori” mai vechi ai
localităţii, cei doi oaspeţi sau „instalat” imediat peste
drum de curtea bisericii, întrun cuib situat pe un stâlp de
electricitate. Prezenţa berzelor în comună poate fi un
semn bun, pe lângă imaginea pitorească, inedită,
aceste păsări interesante
fiind categorisite ca şi un
adevărat „barometru de
mediu”, deoarece acestea
refuză să se stabilească în
zone cu poluare mare. De
asemenea, sosirea marilor
păsări ne indică faptul că
primăvara a sosit şi şi-a intrat
pe deplin în drepturi şi pe
aceste meleaguri.

Despre berze...
În toamnă, berzele
europene zboară în stoluri

spre sud, în Africa, iar în
primavară obişnuiesc să se
întoarcă la acelaşi cuib
abandonat cu şase luni în
urmă. Deseori clocesc sus pe
copaci sau pe pereţii
stâncoşi, pe acoperişurile
caselor, pe coşuri şi pe
turnurile bisericilor. Cuiburile,
pe care şi le confectionează
din diferite materiale (crengi,
trestie, iarbă, beţe, paie etc),
se măresc an de an. Atunci
când se întorc la cuib, berzele
obişnuiesc să îi ciugulească
fundul, pentru a-l aerisi. Apoi
îl aranjează, adăugând
crengi, până când, după
câţiva ani, cuibul formează o
claie înaltă cântărind uneori
sute de kilograme. Păsările
mici, precum vrăbiile,
cuibăresc uneori la baza
acestor cuiburi imense.
Berzele se hrănesc în câmp
şi în locuri deschise, în general unde există umiditate;
păşind cumpănit în apele
puţin adânci sau pe solul
pajiştilor, de unde culeg mici
vertrebrate şi artropode. În

general, berzele distrug
multe animale vătămătoare:
larve, cărăbuşi, şobolani,
şoareci etc.
Pe lângă marea lor
fidelitate faţă de loc, se
observă şi o mare fidelitate
faţă de partener. Sunt cazuri
în care, ani de-a randul,
împerecherea are loc între
aceeaşi „soţi”. La fiecare
întâlnire care are loc în cuib,
dar mai ales în perioada
rutului şi atunci când se
schimbă la clocit, berzele scot
niste sunete specifice,
provocate de lovirea rapidă,
ritmică şi puternic, a ambelor
jumătăţi ale ciocului. Ponta
este de 3 până la 5 ouă, pe
care ambii parteneri le
clocesc, schimbându-se de
mai multe ori în cursul unei
zile, la intervale neregulate;
pe timpul nopţii cloceşte
întotdeuna femela. Perioada
de clocit durează aproximativ
33 de zile, iar puii rămân în
cuib încă 2 luni, timp în care
sunt hrăniti cu hrană
regurgitată, de către ambii

părinţi. Spre deosebire de
aceştia, puii scot nişte sunete
piuitoare.
În credinţele satului românesc tradiţional, barza este
printre păsările cele mai
sfinte, poate mai mult chiar
decât porumbelul şi rându-

nica. Etalon al fidelităţii conjugale şi al dragostei de
urmaşi, barza este principalul
vestitor al primăverii, de
venirea ei din ţările calde fiind
legate numeroase legende şi
practici magice care vin, fără
îndoială, din credinţe păgâne

străvechi, multe din ele
amintind de mituri greceşti
şi chiar egiptene.
Românii disting două
feluri de barză: cea albă
(ciconia ciconia) şi cea
grivă, cernită ori neagră
(ciconia nigra).

În semestru al II-lea al
anului şcolar 2008- 2009,
Şcoala cu clasele I-VIII
Racoviţa, va desfăşura, în
parteneriat cu Şcoala cu
clasele I– VIII Şeica Mare,
Şcoala cu clasele I– VIII
Roşia, judeţul Sibiu şi
Şcoala Generală Nr. 3 Făgăraş, Şcoala Generală Nr. 2
Făgăraş şi Şcoala Generală
Nr. 1 Făgăraş (judeţul Braşov), un proiect de parteneriat educaţional interjudeţean, care îşi propune ca
scop formarea unei atitudini
responsabile şi active a
elevilor pentru gestionarea şi
ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menţinerii
echilibrului ecologic.
Obiectivele proiectului
sunt numeroase şi diverse,
însă putem evidenţia cel puţin
trei dintre ele şi anume:
conştientizarea şi sensibilizarea copiilor, părinţilor,
comunităţii locale faţă de
problemele de mediu, implicarea copiilor în colectarea

materialelor reciclabile şi
formarea unor deprinderi de
conservare a naturii.
Grupul ţintă căruia se
adresează proiectul, este
constituit de elevii claselor IVIII ai şcolilor implicate în
proiect.
Beneficiarii proiectului vor
fi elevii şcolilor, cadrele
didactice, părinţii , comunitatea locală.
Resursele utilizate în cadrul proiectului vor fi umane,
materiale şi informaţionale.
Rezultatele aşteptate se
vor putea cuantifica în: atitudini pozitive ale elevilor
pentru păstrarea unui mediu
înconjurător
curat
şi
nepoluat; lucrări realizate de
elevi, din diferite materiale
reciclabile; implicarea cât
mai multor factori educativi
în iniţierea diferitelor acţiuni;
manifestarea spiritului de
toleranţă şi cooperare între
elevi în realizarea activităţilor, etc.
Proiectul a primit avizul

Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, iar Şcoala cu
clasele I – VIII Racoviţa, a
încheiat un protocol de colaborare cu Primăria comunei
Racoviţa, reprezentată prin
doamna primar Florina
Peciu Florianu, instituţie care
ne va sprijini în derularea
tuturor activităţilor propuse
de şcoala noastră.
Iniţiatorul proiectului, a fost
doamna profesor Iuliana Mihaela Floare, sprijinită fiind
de domnul învăţător Ioan Maxim- coordonator al activităţilor desfăşurate la nivel de
ciclu primar şi de domnul
profesor de geografie Valeriu
Cândea- coordonator la
nivel gimnazial, cât şi de
doamna Roxana Stoica,
domnull Alexandru Floare,
învăţători ai Şcolii cu clasele
I-VIII Racoviţa şi domnişoara
Andreşelu Ileana şi domnul
Luca Marcel, învăţători ai
Şcolii cu clasele I-IV Sebeşul
de Sus, structură a Şcolii din
Racoviţa.

O primă activitate desfăşurată în cadrul proiectului,
a avut loc în data de 16 martie
2009, când elevi ai claselor
I, a IV-a A şi B şi a VII-a au
desfăşurat, sub supravegherea directă a cadrelor
didactice: Iuliana Mihaela
Foare, Stoica Roxana,
Maxim Ioan , Alexandru
Floare şi Valeriu Cândea, o
amplă acţiune de ecologizare în comună: curtea
şcolii, împrejurimi şi centrul
civic, punând în practică
astfel, dorinţa de conservare
a unui mediu curat, în care
ei, copiii mai mici sau mai
mari să se poată bucura de
viaţa pe care le-a dat-o
Dumnezeu.
La finalul activităţii,
„recolta” adunată în saci
menajeri a fost depozitată în
curtea Primăriei Racoviţa,
de unde va fi transportată la
o groapă de gunoi.
Prof. Iuliana Mihaela
FLOARE,
coordonator al proiectului

Proiectul Educaþional “Paºtele- cea mai mare sãrbãtoare creºtinã”
În această perioadă, la
Şcoala cu clesele I-VIII este
în fază de desfăşurare
Proiectul Educaţional „Paştele- cea mai mare sărbătoare creştină”. Activitatea are
în componenţă mai multe
subteme, dintre care amintim: Istoria Sărbătorii Paştelui; Simboluri pascale;
Obiceiuri pascale tradiţionale; Încondeiatul ouălor de
paşti etc. Organizatorii îşi
propun ca prin acest proiect
elevii participanţi să cunoască diferite elemente din
istoria sărbătorii Paştelui, să
recunoască simbolurile pascale şi semnificaţia fiecăruia,
să descrie obiceiurile pascale
tradiţionale, să păstreze şi să
promoveze diferite meşteşuguri artistice tradiţionale

specifice sărbătorii Paştelui,
să-şi dezvolte încrederea în
propriile calităţi şi capacităţi,
cultivându-şi unele pasiuni
etc. „Cea mai mare şi cea
mai însemnată, mai sfântă şi
mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an este sărbătoarea Paştelui, Paştele sau
Învierea
Domnului,
deoarece în această zi
<<Hristos a înviat din morţi,
cu moarte pre moarte
călcând şi celor din
morminte, viaţă dăruindule>>, iar pe cei vii răscumpărându-i de sub jugul
păcatului strămoşesc şi
împăcându-i cu Dumnezeu...”, se menţionează în
argumentul
proiectului.
Lucrările executate de copii
în cadrul atelierelor de creaţie

formate pentru acest proiect
vor fi expuse în diverse
expoziţii, vor fi oferite spre
vânzare cu prilejul Târgului de
Paşti, organizat în cadrul
şcolii, în ajunul marii sărbători
(vineri, 17 aprilie), vor participa la Cenaclul „Primăvară
în suflet de copil!”, ce va fi
organizat la Grupul Şcolar
Industrial de Construcţii
Maşini Mârşa, în data de 25
aprilie 2009 şi la faza
judeţeană a Olimpiadei
„Meşteşuguri Artistice Tradiţionale”, ce se va desfăşura
la începutul lunii mai, la
Avrig. Îniţiatorul Proiectului
„Paştele- cea mai mare
sărbătoare creştină” este
directorul adjunct al Şcolii cu
clasele I-VIII Racoviţa, inst. I
Camelia Limbăşan.
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Educaþie pentru protejarea mediului înconjurãtor

În data de 13 mai
2009, în comuna Racoviţa se va desfăşura
un
exerciţiu
de
intervenţie în caz de
cutremur. Acţiunea
este organizată de
Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
„Cpt. Dumitru Croito-

ru” al judeţului Sibiu,
cu sprijinul şi implicarea factorilor locali
ce au atribuţii în
domeniu. Tema exerciţiului, combinat cu
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, este „Cutremur cu
punerea în aplicare a

planului de evacuare”.
Vor suna alarmele
pentru situaţii de
urgenţă şi vor fi
mobilizate
toate
forţele locale şi
mijloacele disponibile
(utilaje) pentru a
interveni în scopul
eliminării pericolelor,

salvării oamenilor,
animalelor şi bunurilor.
Pentru ca tot acest
exerciţiu
să
se
desfăşoare în condiţii
normale, cetăţenii sunt
rugaţi să nu intre în
panică şi să asculte
instrucţiunile responsabililor acestei ac-

ţiuni. În numărul viitor
al publicaţiei „Jurnalul
de Racoviţa” (ce va
apare la începutul lunii
mai), vom oferi mai
multe detalii despre
această acţiune. De
asemenea, cei interesaţi pot afla informaţii suplimentare

şi de la sediul Primăriei comunei Racoviţa.
Notă: Imaginile de
mai sus sunt surprinse în timpul unui
exerciţiu de pregătire
al Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de
Urgenţă Racoviţa

fermierii terenul, sau dacă
nu, poate consilia fermierii
pentru a identifica terenurile.
De asemenea, cu documente justificative din primărie,
poate demonstra dacă sunt
suprafeţe arendate, dacă
fermierul lucrează terenul
sau nu etc.
5. Prin Consiliul Local,
fermierii pot fi informaţi în
legătură cu tipurile de plată
care se derulează prin
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură sau
derulate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin consultarea
paginilor
de
internet

aferente, www.madr.ro şi
http://www.apia.org.ro, în
secţiunile de informare, sau
prin punerea la dispoziţie a
materialelor publicitare
folosite de cele două
instituţii pentru informarea
fermierilor.
Considerăm ajutorul dat
de Primării foarte important,
în primul rând pentru fermieri,
prin
grăbirea
începerii execuţiei plăţilor şi
asigurarea corectitudinii lor.

Control la fermieri
Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, prin Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA), va
desfăşura în următoarea
perioadă de timp, o acţiune
extrem de importantă
pentru fermierii români.
După cum desigur aveţi
conoştinţă, APIA este instituţia publică responsabilă
cu prelucrarea cererilor de
sprijin pe suprafaţă finanţate din fondurile comunitare, conform Politicii
Comune a Uniunii Europene. Un eşantion de cereri
a fost selectat pentru

controlul prin teledetecţie.
Neconformităţile descoperite în procesul de control
trebuie să fie clarificate cu
fermierii. Acest proces de
clarificare a neconformităţilor, extrem de important
pentru asigurarea unor plăţi,
va începe în următoarele zile.
Vă solicităm sprjinul
pentru ca această acţiune să
se desfăşoare cu urgenţă
maximă, în condiţii cât mai
bune. Este în interesul fermierilor ca finalizarea acţiunii, care condiţionează
declanşarea execuţiei plăţilor, să fie realizată cât mai
curând.

Cu ce poate veni
Consiliul Local în
ajutorul
fermierilor?
1. APIA va face o planificare
a întâlnirilor cu fermierii,
pentru clarificarea neconformităţilor şi executarea
corecţiilor. Consiliul Local
poate mobiliza fermierii
pentru a se prezenta la
consiliul local la data şi ora
stabilită.
2. Consiliul Local poate
pune la dispoziţia fermierilor
şi funcţionarilor APIA un

spaţiu unde să se desfăşoare această activitate.
3. Consiliul Local poate
pune la dispoziţia fermierilor
un calculator şi accces
internet
la
aplicaţia
LPISWEB, aplicaţie cu care
se poate consulta baza de
date a LPIS (Sistemul de
Identificare al Parcelelor
Agricole).
4. Agentul agricol din
cadrul Primăriei, datorită
faptului că este aproape de
fermieri, cunoaşte în mare
parte unde sunt situate
terenurile agricole ale fermierilor şi foarte important,
cunoaşte unde lucrează

Ministrul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale
Ilie S}RBU

Nu ardeþi miriºtile la întâmplare!
Arderea miriştilor şi a
resturilor vegetale este strict
interzisă, dacă nu se impune
ca o măsură de carantină
fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau
dăunători specifici.
Agenţia pentru Protecţia
Mediului nu aprobă incendierea terenurilor doar în
scopul eliberării acestora de
resturi vegetale rezultate în
urma recoltării.
Agenţiile pentru Protecţia
Mediului vor emite la solicitarea deţinătorilor legali de

terenuri, acceptul pentru
desfăşurarea activităţii de
incendiere doar în cazurile
care se încadrează în situaţia
sus menţionată şi în baza
următoarelor acte: notificare
către ISU (din care să reiasă
asumarea conformării cu
următoarele prevederi ale
Ordinului nr. 163 din 28
februarie 2007, pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor:
- arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deşeurilor şi a
altor materiale combustibile

se face în locuri special
amenajate ori pe terenuri
pregătite, cu luarea măsurilor
ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, asigurându-se
supravegherea permanentă
a arderii, precum şi stingerea
jarului după terminarea
activităţii; - arderea miriştilor
se face numai după luarea
măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării
focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Lucrările menţionate se protecţia mediului, deţinăexecută numai pe baza unui torii legali de terenuri "nu ard
permis de lucru cu foc: noti- miriştile, stuful, tufărişurile
ficare către Garda Naţională sau vegetaţia ierboasă fără
de Mediu - Comisariatul acceptul autorităţii compeJudeţean; act doveditor de la tente pentru protecţia meDirecţia Fitosanitară privind diului şi fără informarea în
prezenţa bolilor sau dăună- prealabil a serviciilor
torilor pe terenurile ce fac publice comunitare pentru
obiectul solicitării; acceptul situaţii de urgenţă".
primarilor din localitatea/
Contravenţiile se sancţiolocalităţile pe care se află nează cu amenzi între
situat terenul. Conform 3.000 şi 6.000 lei - în cazul
prevederilor OUG 195/2005 persoanelor fizice şi de la
modificată şi aprobată prin 25.000 lei la 50.000 de lei Legea 265/2006 privind în cazul persoanelor

juridice. O serie de încălcări
ale legislaţiei şi normelor
de mediu, care pun în
pericol viaţa ori sănătatea
umană,
animală
sau
vegetală - "arderea mi riştilor, stufului, tufărişurilor
şi vegetaţiei ierboase din
ariile protejate şi de pe
terenurile supuse refacerii
ecologice" - constituie
infrac ţiune şi se pe depseşte cu închisoare de
la 3 luni la un an sau cu
amendă penală între 30.000
şi 60.000 lei.

rosu galben albastru negru
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