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Cei zece tineri belgieni au
sosit la Sibiu cu avionul,
luni, la orele amiezii. La
Aeroport au fost preluaþi de
directorul adjunct al ªcolii
cu clasele I-VIII Racoviþa,
Camelia Limbãºan ºi au fost
îmbarcaþi în micobuzul
ºcolar pentru deplasarea
spre comuna sibianã. Prima
oprire la Racoviþa a fost la
sediul Primãriei, unde
primarul Florina Peciu

Primãria ºi Consiliul Local
al comunei Racoviþa organizeazã, în zilele de 3 ºi 4
octombrie 2009, prima ediþie
a Festivalului de tradiþii
ªezãtoarea ºi jocul
locale „ªezãtoarea

Florianu a urat oaspeþilor bun
venit ºi le-a dorit o ºedere
cât mai bunã pe aceste
meleaguri. Dupã ce ºi-au luat
în primire camerele unde au
fost cazaþi, belgienii au fãcut
o scurtã vizitã la ºcoala din
Racoviþa ºi au luat un prim
contact cu locurile ºi oamenii
comunei, fãcând o vizitã de
recunoaºtere. Seara primei
zile de ºedere în Romania a
fost rezervatã rezolvarii unor

- La poalele Surului
Surului”.
Manifestarea se doreºte a
deveni o sãrbãtoare a
comunei, cu o periodicitate
anualã. În urma demersurilor
întreprinse de conducerea

chestiuni organizatorice, pregãtirilor pentru programul
zilelor urmãtoare, acomodãrii
ºi odihnei. Tinerii belgieni
(patru fete ºi ºase bãieþi) au
vârste cuprinse între 16 ºi 22
de ani ºi majoritatea se aflã
la primul proiect de acest fel
desfãºurat în afara Belgiei. În
cele câteva zile petrecute la teritoriul comunei. Progra- b e l g i e n i m a i c u p r i n d e º i
Racoviþa, aceºtia vor încerca mul pregãtit pentru tinerii vizitarea diverselor obiecsã ofere copiilor din comunã
posibilitatea petrecerii unei
vacanþe haioase ºi instructive, aproape de casã.
Belgienii vor organiza
diverse jocuri ºi programe de
animaþie, momente umoristice, vor împãrtãºii
localnicilor experienþele lor
de viaþã, vor socializa cu
aceºtia ºi vor organiza,
alãturi de factorii responsabili locali, acþiuni de
ecologizare - igienizare
pentru anumite zone de pe

Primãriei Racoviþa, festivalul
a fost inclus în Agenda
Culturalã pentru anul 2009 a
Consiliului Judeþean Sibiu.
„ªezãtoarea ºi jocul- La
poalele Surului” este parte a

Proiectului integrat „Reabilitarea infrastructurii de
drumuri ºi valorificarea
patrimoniului cultural” în
comuna Racoviþa, proiect ce
mai cuprinde urmãtoarele
componente: „Reabilitare
infrastructurã drumuri” ºi
„Înfiinþare centru de zi de tip
after school în comuna
Racoviþa”. În perioada
urmãtoare, Primãria comunei
Racoviþa va depune acest
proiect spre finanþare prin Axa
Prioritarã III, Mãsura 322, din
Planul Naþional de Dezvoltare
Ruralã (PNDR) 2007-2013Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunãtãþirea serviciilor de
bazã pentru economia ºi
populaþia ruralã ºi punerea în
valoare a moºtenirii rurale. Vom
reveni cu amãnunte despre
acest festival, dar ºi despre
proiectul integrat, în numerele
viitoare ale publicaþiei
„Jurnalul de Racoviþa”.

tive turistice din Sibiu ºi
împrejurimi, oaspeþii fiind
foarte interesaþi sã afle cât
mai multe lucruri despre
aceastã parte a României,
oamenii ºi istoria locurilor.
Joi, 9 iulie, la sediul
Primãriei municipiului
Sibiu, grupul de tineri a
fost primit de familia regalã
a Regatului Belgiei, Majestatea Sa, Regele Albert
al II-lea ºi Regina Paola.
Vom reveni cu amãnunte
într-un material ce va fi
publicat în numãrul viitor al
ziarului.

PRIMÃRIA COMUNEI RACOVIÞA VÃ
INFORMEAZÃ...

ANUNÞ IMPORTANT
Începând cu data de 10 iulie 2009, gunoiul menajer din
localitãþile Racoviþa ºi Sebeº de Sus este colectat de SC
Gospodãrire Orãºeneascã Avrig SA, în baza uni contract
încheiat cu Primãria Racoviþa.
Colectarea gunoiului se va face o datã la douã sãptãmâni,
în zilele de vineri- (10 iulie, 7 august, 21 august, 4
septembrie...).
Taxa de salubritate este de 2,8 lei/persoanã/lunã ºi se achitã
la casieria Primãriei comunei Racoviþa.
" Primar
Primar,,
FLORINA PECIU FLORIANU

rosu galben albastru negru

Luni, 6 iulie, în comuna Racoviþa a sosit o delegaþie de tineri
belgieni, membri voluntari ai Organizaþiei Scout. Prezenþa
tinerilor belgieni la Racoviþa este posibilã datoritã unui proiect
internaþional implementat de primãria comunei împreunã cu
ªcoala cu clasele I-VIII Racoviþa. Timp de o sãptãmânã,
adolescenþii belgieni , împreunã cu copiii de la instituþia de
învãþãmânt din Racoviþa, vor încerca sã punã în practicã mai
multe cursuri de animaþie, interacþiune, vor desfãºura diverse
activitãþi instructiv- educative, distractive (jocuri ºi
concursuri), precum ºi mici acþiuni de igienizare– ecologizare
în diverse locuri din comunã.
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Informare cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa, desfãºuratã în data de 18 iunie 2009
modificarea listei de investiþii
aprobate prin Hotãrârea nr. 15/
2009, prin care a fost aprobat
bugetul propriu al comunei
Racoviþa pe anul 2009;
3. Hotãrârea nr. 36 privind
majorarea chiriei la Compania
Naþionalã de Poºtã SA, Oficiul
Judeþean de Poºtã Sibiu;
4. Hotãrârea nr. 37 privind
scoaterea la licitaþie publicã a
terenului în suprafaþã de 100
mp, înscris în CF 173 Racoviþa,
pentru amenajare chioºc
legume- fructe +magazine;
5. Hotãrârea nr. 38 privind
trecerea din domeniul public al
statului în domeniul public al
comunei Racoviþa a drumurilor
forestiere;
6. Hotãrârea nr. 39 privind
aprobarea iniþiere documentaþie
PUZ ºi scoaterea din circuitul
agricol al terenului cuprins în CF
4100 cad. nr. parc. 1788/16 al
numiþilor Dragoº Sevastian ºi
Dragoº Elena;

Informare cu privire la
ºedinþa de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa,
desfãºuratã la data de 30
iunie 2009

7. Hotãrârea nr. 40 privind
aprobarea documentaþiei PUZ
derogatoriu pentru terenul înscris
în CF 3790 nr. top. 3219/3 ºi CF
3989 nr. top. 3220/9/2- proprietar
Florina Peciu Florianu.
A fost prezentatã o informare
privind asigurarea asistenþei
sociale în comuna Racoviþa.
În cadrul ºedinþei, au fost
aprobate urmãtoarele cereri:
- cererea domnului Constantin Vasile din Sebeºu de
Sus, prin care se solicitã 20 de
saci cu ciment pentru construirea unui ºanþ de scurgere
a apelor provenite de pe strãzi;
- cerea domnului Vasiu
Adrian, prin care se solicitã
schimbarea destinaþiei spaþiului
pe care firma îl are închiriat la
Cãminul Cultural în cofetãrie ºi
amenajarea acestuia prin firma
SC Trans Aral SRL, conform
unui plan anexat (s-a aprobat
schimbarea destinaþiei dar fãrã
atribuirea bucãtãriei cãminului).

Apel umanitar

La ºedinþã au participat 8
consilieri locali. Domnii
Valeriu Cîndea ºi Ioan
Fogoroº lipsesc motivat, iar
domnul Nicolae Vasiu a
anunþat cã întârzie. De asemenea, la ºedinþã participã
doamna primar ºi secretarul
comunei. Domnul Aurel
Bobanga a preluat lucrãrile
ºedinþei, dupã care a
prezentat ordinea de zi, conform dispoziþiei primarului.
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr 41 privind

completarea domeniului
public al comunei Racoviþa cu
terenul identificat în CF 3415
nr. top. 5374/7 (la ºcoala de
arte ºi meserii) ºi terenul de
sport, pentru proiectul de
infrastructurã pe Mãsura 322;
În urmã cu o lun[, presa din toatã þara anunþa
2. Hotãrârea nr. 42 privind
producerea unui eveniment cu totul neobiºnuit. În
aprobarea taxei de salubritate
noaptea de 1111 iunie, pe la ora 2,30, în apropriere
(pentru colectarea deºeurilor
de Tãlmaciu, un fulger nãprasnic a surprins ºi
menajere) ºi încheierea
contractului cu SC GOA Avrig
omorât pe loc nu mai puþin de 269 de oi.
SA- pentru persoane fizice;
Toma Bobeicã, ciobanul care Lotrioarei, povesteºte îngrozit:
3. Hotãrârea nr. 43 privind
dobândirea calitãþii de pãzea turma de oi, aflatã în "Ploua cu gãleata ºi oile s-au
acþionar la SC GOA Avrig SA. Muntele Muma, pe Valea strâns toate sub un brad, în
spatele stânii. Când a început
sã fulgere m-am depãrtat de oi
vreo 3 metri. Aveam pe mine
cojocul ºi deasupra un nylon.
ªtiam cã nu este bine sã stai
sub copac ºi nici aproape de
Continuãm publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei, cu vârsta
câine, aºa cã am alungat
de cel puþin 70 de ani, ce îºi aniverseazã ziua de naºtere în aceastã
câinele care stãtea lângã mine,
lunã. Aceastã rubricã a fost realizatã cu sprijinul consilierului local
mai departe, vreo 3 m. ªi,

Sãrbãtoriþii lunii iulie

Ana Mãerean, ce s-a ocupat de colectarea datelor
datelor..

într-o clipitã, au solicitat
"sprijinul material sau financiar
al sindicatului oierilor pentru a
se putea ocupa în continuare de
oierit".
Într-un gest de supremã
nobleþe ºi solidaritate umanã,
membrii Consiliului de
Administraþie al Sindicatului
Naþional al Crescãtorilor de
Ovine au luat în unanimitate
hotãrârea de a-i ajuta pe aceºti
tineri ciobani din judeþul Sibiu.
"Am fãcut apel la toþi
crescãtorii de oi din þarã, sã
contribuie fiecare cu cât poate
- o oaie, 2, 3 - sau cu bani,
pentru ca aceºti tineri sã-ºi
poatã duce mai departe
activitatea de oierit, singura pe
care o practicã.
Deja, un grup de oieri din
Sibiu, membri ai Sindicatului
Naþional, ºi-au declarat
disponibilitatea de a dona 20 de
oi, iar un grup de crescãtori de
ovine din Constanþa a anunþat
o donaþie tot de 20 de oi" - a
declarat Marcel Andrei,
preºedintele Sindicatului
Naþional al Crescãtorilor de
Ovine ºi Caprine din România.
Poate existã ºi în Racoviþa
sau Sebeºu de Susl gospodari,
crescãtori de ovine, care pot ºi
doresc sã-i ajute pe aceºti tineri
fermieri, acum când soarta i-a
pus la o grea încercare. Acesta
e unul din momentele în care
trebuie sã ne arãtãm
solidaritatea faþã de semenii
puºi la o grea încercare!

Propunerea dumneavoastr[ pentru
dezvoltarea comunei

RACOVIÞA
Vasile Murãrescu (nr. 14),
Ioan Drãgoiu (nr. 72), Emilia
Cãlin (nr. 74), Virgil Fogoroº (nr.
84), Liviu Horvath (nr. 134),
Paraschiva Suciu (nr. 158),
Valeriu Suciu (nr. 197), Maria
Vasiu (nr. 216), Dumitru Doican
(nr. 218), Iosif Ucean (nr. 225),
Nicolae Olariu (nr. 271),
Florentina Lungu (nr. 279),
Emilia Metea (nr. 284), Iordan
Ionuºiu (nr. 289), Ioan Stoica (nr.
292), Florentina Pascu (nr. 302),
Ilie Sîrbu (nr. 306), Leontina
Stoichiþã (nr. 308), Maria Doican
(nr. 324), David raþiu (nr. 331), Ana
Drãgoiu (nr. 340), Ioan Bretesan
(nr. 360), Maria Ignat (nr. 388),
Leontina Sîrbu (nr. 403), Ana
Panga (nr. 470), Rafira Fogoroº
(nr. 492), Florentina Maxim (nr.
505), Maria Lungu- 90 de ani!!!
(nr. 510).



dintr-odatã, s-a produs un
fulger luminos. Am încremenit
preþ de câteva secunde, dupã
care am simþit un puternic miros
de carbonizare. Când m-am
uitat în jur, toatã fruntea oilor
zãcea moartã, plus câþiva miei
ºi câinele. M-am bucurat cã am
scãpat cu viaþã ºi, spre
dimineaþã, am început sã numãr
pagubele, cã aveam oile
amestecate cu alþi 5 ciobani ".
O poveste tristã, care a
pricinuit mari pagube la 6
ciobani tineri (cu vârste între
25-30 de ani).
Este vorba de Valentin Suciu
din Racoviþa nr. 259, care a
pierdut 47 de oi, David Marius
Ivan - Racoviþa nr. 89, care a
pierdut 34 de oi, Lucian Sârbu
- Racoviþa nr. 21, cãruia fulgerul
i-a rãpus 35 de oi, Constantin
Bârzã - Tãlmãcel nr. 408, care
a suferit o pierdere de 60 de oi
ºi 8 miei, Toma Bobeicã Tãlmãcel nr. 421, care a pierdut
în aceleaºi condiþii 44 de oi ºi
13 miei ºi Simion Mitrea Tãlmãcel nr. 404, care a rãmas
fãrã 33 de miei.
La câteva zile dupã aceastã
tragedie, tinerii ciobani afectaþi
de nefericitul eveniment din
Muntele Muma s-au întâlnit cu
Marcel Andrei, preºedintele
Sindicatului Naþional al
Crescãtorilor de Ovine ºi
Caprine din România, cãruia iau înmânat un "Apel umanitar".
Disperaþi cã toatã investiþia
lor s-a dus pe "apa Sâmbetei"

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
gmail.com
gândurile lor o pot face prin e mail, pe adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com,
dar, în scurt timp, aceºtia vor avea la dispoziþie ºi cãsuþa poºtalã „Jurnalul de Racoviþa”, ce
va fi amplasatã în holul Primãriei. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

SEBEªU DE SUS
Maria Stãnilã (nr. 67),
Laurian Savu (nr. 129), Nicolae
Lungu (nr. 134), Maria Curtean
(nr. 142), Ana Cimpoeru (nr.
173), Maria Luca (nr. 179),
Filofteia Totan (nr. 212), Iosif

Totan (nr. 240), Ioan Stãnilã
(nr. 132).
Urãm sãrbãtoriþilor
lunii multã sãnãtate,
fericire ºi bucurii alãturi
de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

NUME:

Prenume:

Str.

rosu galben albastru negru

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa a fost
convocatã prin Dispoziþia nr.
160/2009 a primarului Florina
Peciu Florianu.
La ºedinþã au participat 8
consilieri, domnul Olariu
Simion lipseºte motivat, iar
doamna Camelia Limbãºan ºi
domnul Marius Telebuº au
anunþat cã întârzie. De asemenea, a participat doamna
primar, secretarul comunei ºi
doamna referent contabil.
Domnul consilier Aurel
Bobanga a preluat conducerea
lucrãrilor ºedinþei, dupã care a
prezentat ordinea de zi, conform
dispoziþiei primarului.
Cu prilejul ºedinþei, au fost
adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 34 privind
rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul
2009 (majorat cu sumele
repartizate prin H.G. 605/2009);
2. Hotãrârea nr. 35 privind
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Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului”,
ºcoala cu clasele I- VIII Boiþa,
împreunã cu Primãria ºi Consiliul Local
al comunei Boiþa organizeazã în
perioada 31 iulie – 2 august 2009, cea
de-a doua ediþie a concursului de
orientare turisticã ºi cultura generalã
„Comorile din Þara Oltului”.
membri, implicã ºi alþi
parteneri. Pentru aceasta
ediþie, principalii parteneri în
organizare sunt: Asociaþia de
prietenie <<Ille et Vilaine –
Sibiu>>, Asociaþia <<Prietenii Avrigului>> - Avrig,
Clubul de Turism Montan
<<Amicii Munþilor>>- Sibiu
ºi ªcoala cu clasele I-VIII din
Boiþa. Principiul de lucru al
acestui proiect este de tip
LEADER (Legãturi între
Acþiuni de Dezvoltare Economicã Ruralã), adicã
reuneºte administraþii locale,
întreprinzatori privaþi ºi
societatea civilã dintr-un
teritoriu, într-un scop comun
ºi pe o temã împãrtãºitã”, se
precizeazã într-un comunicat
trimis presei de organizatorii

concursului. Pentru organizarea acestei ediþii a competiþiei, organizatorii principali ºi echipele locale de
lucru au avut deja mai multe
întâlniri, cu aceste ocazii
fiind puse la punct detaliile

ce þin de parcurgerea
etapelor
pregãtitoare.
Programul acestei ediþii a
concursului cuprinde probe
de orientare turisticã, abilitaþi
artistice ºi culturale, culturã
generalã, sportive etc. Nu
vor lipsi surprizele, dar nici
demonstraþiile de acordare a
primului ajutor în cazul
producerii unor accidente pe
munte, ce vor fi susþinute de
reprezentanþi ai Crucii Roºii,
filiala Sibiu. Conform
estimãrilor organizatorilor,
ediþia 2009 a „Comorilor din
Þara Oltului” va aduna la
start 11 echipaje de copii cu
vârste cuprinse între 12 ºi 15
ani (trei bãieþi ºi trei fete),
din localitãþi ale Þãrii Oltului.
Comuna noastrã va fi
reprezentatã, la fel ca anul
trecut, de un echipaj complet,
format din elevi ai ªcolii cu
clasele I-VIII Racoviþa. În
zilele de concurs, copiii
participanþi ºi organizatorii
vor locui într-o tabãrã de
corturi, ce va fi amenajatã pe
teritoriul comunei gazdã.

Începând cu luna iulie a acestui an, Primãria comunei Racoviþa percepe o taxã turisticã pentru
accesul în zona V
alea Moaºei. Taxa este aplicatã autoturismelor ce doresc sã ajungã în acea zonã,
Valea
doar în zilele de sfârºit de sãptãmânã. V
aloarea acestei taxe turistice ºi de ecologizare este de 10 lei
Valoarea
pentru fiecare maºinã.

Prima ediþie a concursului
„Comorile din Þara Oltului”
s-a desfãºurat în perioada 22
-24 august 2008, pe teritoriul
comunei
Turnu
Roºu
(Sebeºu de Jos), la tabãra

instalatã în apropierea
platoului unde se organizeazã Sãrbãtoarea „Hora
de la Rusca”. Câºtigãtorii
ediþiei 2008 au fost copiii
din comuna Cârþa.

Cei
de
aceastã
competiþie
interesaþi
afla
relaþii
suplimentare
la
numãrul
pot
de
telefon
0729015821
(persoanã
de
contact
V
alentin
Arvunescu),
sau
în
Valentin
scris, la urmãtoarele adrese de e mail:
comoriledintaraoltului@gmail.com,
tara_oltului@yahoogroups.com.

Primarul comunei Racoviþa,
Florina Peciu Florianu, ne-a
informat cã aceastã taxã a fost
instituitã printr-o hotãrâre a
Consiliului Local Racoviþa,
adoptatã în cursul lunii iunie
2009, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Banii colectaþi prin aplicarea
taxei vor fi folosiþi pentru
amenajarea unor locuri de
popas în zonã (cu mãsuþe ºi
bãnci), amplasarea unor
containere pentru colectarea
gunoiului menajer ºi alte lucrãri
necesare, astfel încât aceastã
frumoasã zonã sã nu aibe de
suferit din cauza activitãþilor
turistice ºi de recreere. „În
fiecare zi de la sfârºit de

sãptãmânã, un angajat al
Primãriei Racoviþa va staþiona
în zona de acces spre Valea
Moaºei ºi va percepe o taxã
pentru fiecare maºinã ce
doreºte sã ajungã aici. În
schimbul sumei de 10 lei,
ºoferii vor primi chitanþã ºi un
sac menajer, pentru colectarea
deºeurilor. În scurt timp, dorim sã
editãm niºte pliante informative,
prin care sã informãm turiºtii
asupra sopului acestui demers,
dar care va conþine ºi informaþii
despre zonã. Nu plãtesc aceastã
taxã de 10 lei maºinile a cãror
proprietari au cabane, pensiuni
sau teren în zona Valea
Moaºei.”, ne-a spus Florina
Peciu Florianu.

rosu galben albastru negru

„Prin Proiectul « Comorile
din Þara Oltului » dorim sã
reunim copiii din comunele
care se gãsesc de-a lungul
vãii, de la Arpaºu pânã la
Boiþa, într-o acþiune de
sensibilizare asupra bogãþiilor naturale ºi culturale
care existã din abundenþã în
spaþiul lor de viaþã. Acþiunea îºi propune ca în
fiecare an o altã comunã sã
fie gazda concursului ºi de
fiecare datã sã îmbogãþeascã <<Lada de zestre>>
a teritoriului cu noi comori,
scrise, filmate sau realizate
artizanal. Toate acþiunile se
vor desfãºura prin Grupul
de Acþiune Localã (GAL)
<<Þara Oltului>>, asociaþie
care, pe lângã proprii
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Art.1 Persoanele fizice ºi
juridice sunt obligate sã ia
mãsuri pentru asigurarea
curãþeniei ºi îmbunãtãþirea
aspectului edilitar al clãdirilor,
curþilor, împrejurimilor, cãilor
de acces, precum ºi a strãzilor, drumurilor ºi zonelor
verzi înconjurãtoare. În acest
scop, le revin urmãtoarele
obligaþii:
a - sã întreþinã în stare corespunzatoare clãdirile, chioºcurile, unde îºi desfãºoarã
activitatea cu titlu de folosinþã
sau de proprietate, prin asigurarea spãlãrii geamurilor ºi
vitrinelor, înlocuirea celor
sparte, întreþinerea firmelor
faþadelor;
b - sã asigure o permanenþã
stare de curãþenie în incintã,
pe terenurile pe care le deþin,
precum ºi pe cãile de acces;
c - sã asigure împrejmuirea

corespunzãtoare a imobilelor,
întreþinerea pomilor, florilor, ºi a
altor plantaþii din incintã;
d - sã asigure condiþii de igienã prin operaþii de curãþenie, dezinsecþie ºi deratizare a
imobilelor;
e - sã asigure curãþenia în jurul incintelor, a strãzilor, trotuarelor, podeþelor, rigolelor ºi ºanþurilor din jurul incintelor, precum ºi întreþinerea spaþiilor
verzi ºi a arborilor existenþi pe
aceste artere, iarna sã cureþe
zãpada de pe trotuare, sã asigure
circulaþia normalã a pietonilor;
f- sã pãstreze curãþenia ºi
ordinea la locurile stabilite
pentru depozitarea rezidurilor
(gunoaielor) menajere stradale
ºi materialelor refolosibile;
g- agenþii economici ºi
instituþiile care îºi desfãºoarã
activitatea pe teritoriul comunei
Racoviþa sunt obligate sã îºi

amplaseze în faþa instiuþiei/
firmei un cos de dimensiuni
reduse pentru ambalaje ºi þigãri;
h- agenþii economici care îºi
desfãºoarã activitatea pe malul
râurilor Valea Lupului ºi Valea
Moasei au obligaþia de a asigura
curãþenia ºi pe malurile
acestora;
i - se interzice persoanelor
fizice, agenþilor economici ºi
instituþiilor distrugerea prin
ardere sau îngropare a deºeurilor fãrã avizele Inspectoratului
pentru Protecþia Mediului,
Direcþiei de Sãnãtate Publicã ºi
Primãriei comunei Racoviþa. Se
interzice arderea în perimetrul
comunei a substanþelor toxice
ºi a materialelor urât mirositoare;
j - accesul agenþilor economici ºi persoanelor fizice pe
rampa amenajatã a Primãriei
Avrig pentru depozitarea deºeurilor se poate face numai cu

nivelul judeþului Sibiu a fost
realizat, prin grija Ministerului
Mediului, în anul 2008 un
masterplan ºi, recent, un studiu
de fezabilitate. Pe baza acestuia
se va solicita finanþarea din
fonduri UE, decizia asupra
finanþãrii fiind aºteptatã spre
sfârºitul anului 2009.
Asociaþie la nivelul
judeþului

În condiþiile în care în 16 iulie,
gropile de gunoi din mediul rural
se vor închide, conform înþelegerii
cu Uniunea Europeanã, iar
primãriile trebuie sã încheie
contracte cu operatori autorizaþi,
conducerea Consiliului Judeþean
a trebuit sã realizeze o strategie
la nivelul întregului judeþ privind
managementul deºeurilor. Este o
mãsurã absolut necesarã pentru
ca judeþul sã nu fie sufocat de
gunoi în anii care vin, iar oamenii
sã plãteascã bani grei pentru
colectarea gunoiului. Prin aceastã
strategie, este pentru prima datã
la nivelul judeþului când se are în
vedere colectarea selectivã a
deºeurilor. Miercuri, 1 iulie, în
cadrul unei conferinþe de presã,
Martin Bottesch, preºedintele
Consiliului Judeþean, a prezentat
în detaliu planul autoritãþilor
judeþene. Totul depinde însã de
accesarea unui proiect în valoare
de 22 milioane de euro derulat
de Ministerul Mediului.

gestionãrii deºeurilor sunt
determinate, în principal, de
faptul cã pânã în 16 iulie anul
acesta depozitele de deºeuri din
mediul rural trebuie sã fie închise,
iar serviciile de colectare ºi
transport deºeuri trebuie sã fie
prestate de operatori autorizaþi.
Pe termen mediu, începând cu
anul 2010, se preconizeazã
implementarea, în întregul judeþ,
a unui proiect de management
integrat al deºeurilor, finanþat prin
fonduri UE. Proiectul prevede
achiziþionarea de pubele ºi
containere necesare colectãrii
selective a deºeurilor, construirea a câte unei staþii de
compostare în apropiere de Sibiu
ºi Mediaº, a unei staþii de sortare
lângã Sibiu ºi închiderea
depozitelor orãºeneºti. Pregãtit
de Ministerul Mediului, proiectul
prevedea iniþial ºi închiderea
depozitelor comunale, dar fiind
întârziat, proiectul nu mai permite
finanþarea închiderii acestor
depozite. Ele vor fi închise de
Strategia pentru
comune pe cheltuiala proprie
managementul deºeurilor a întrucât termenul de închidere,
judeþului Sibiu pe termen asumat de România prin tratatul
scurt ºi mediu
de aderare la UE, nu poate fi
Acþiunile pe termen scurt ale amânat. Pentru proiectul de maadministraþiilor locale în domeniul nagement integrat al deºeurilor la

Pentru a pregãti implementarea proiectului a fost înfiinþatã,
sub coordonarea Consiliului
Judeþean Sibiu, Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã (ADI)
ECO SIBIU, din care fac parte
toate unitãþile administrativteritoriale din judeþ. Preºedintele
asociaþiei ECO SIBIU este
preºedintele Consiliului Judeþean,
Martin Bottesch. Proiectul pregãtit
la nivel de judeþ prevede
colectarea selectivã a deºeurilor
cu scopul de a valorifica o parte
din acestea. Totodatã, se va
reduce cantitatea de deºeuri
biodegradabile depozitate, în
conformitate cu cerinþele Uniunii
Europene. Pentru a realiza
colectarea selectivã, populaþia va
avea la dispoziþie mai multe tipuri
de pubele ºi de containere.
Proiectul prevede utilizarea de
cinci categorii de containere în
mediul urban: 1. Hârtie ºi carton,
2. Plastic ºi metal, 3. Deºeuri
biologice, 4. Sticlã, 5. Deºeuri
reziduale. La gospodãriile
individuale din Sibiu vor exista
patru tipuri de pubele: 1. Hârtie ºi
carton; 2. Plastic ºi metal; 3.
Deºeuri biologice; 4. Deºeuri
reziduale. În mediul rural vor exista
trei tipuri de containere: 1. Hârtie
ºi carton; 2. Plastic ºi metal; 3.
Sticlã, iar gospodãriile vor primi
unitãþi individuale de compostare.
În cadrul proiectului sunt
prevãzute ºi acþiuni cu caracter
educativ cu scopul conºtientizãrii
populaþiei de importanþa colectãrii

avizul unitãþii care o administreazã;
k - agenþii economici ºi
instituþiile care timp de 60 de
zile nu achitã contravaloarea
serviciilor efectuate de transport
a gunoaielor li se sisteazã
serviciile ºi li se retrage autorizaþia de funcþionare pe raza
comunei;

comunei Racoviþa, respectiv
satele Racovita ºi Sebeºu de
Sus, se realizeazã conform graficelor întocmite în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Racoviþa, care va
fi fãcut public prin afiºierul
primãriei- de douã ori pe lunã;
a - cetãþenii care beneficiazã
de servicii de salubritate sunt
obligaþi sã deþinã în proprietate
Art.2 Colectarea gunoiului recipienþi de colectare a
menajer de la populaþie, pe raza rezidurilor menajere stan-

dardizate (cu excepþia celor
care locuiesc în zonele în
care sunt amplasate
containere);
b - ridicarea de la
populaþie a altor reziduri
decât cele menajere se poate
face pe bazã de comandã la
Primãria Racoviþa, achitându-se lucrãrile de preluare
ºi neutralizare a rezidurilor,
urmând programarea pentru
preluarea acestora;

selective, a revalorificãrii În acea situaþie, nefiind posibile
deºeurilor, a protejãrii mediului.
licitaþii pe zone mai întinse, ar
acþiona mulþi operatori, fiecare pe
22 milioane de euro
o arie restrânsã, iar costurile
pentru gestionarea
pentru populaþie ar fi mari. Costuri
deºeurilor
reduse pot fi asigurate doar în
Valoarea totalã a proiectului situaþia existenþei unui numãr mic
este de 22 milioane euro, din de operatori, care acþioneazã pe
care 13,6 milioane reprezintã zone relativ mari.Iatã care sunt
construcþiile (douã staþii de elementele principale ale strategiei
compostare, o staþie de sortare, pe termen scurt ºi mediu a
închiderea depozitelor urbane). Consiliului Judeþean Sibiu în
La pregãtirea proiectului jude- domeniul gestionãrii deºeurilor
þean de management integrat al pentru zonele Agnita, Avrig,
deºeurilor se þine seama de Sãliºte:
Operatorii de deºeuri, deja
structurile deja existente în judeþ,
de exemplu de cele create prin existenþi în cele trei oraºe, vor
cinci proiecte PHARE, la Mediaº, deveni „zonali” în sensul cã toate
Agnita, Avrig, Cisnãdie ºi Sãliºte, comunele arondate le vor delega
proiecte aflate în diferite stadii de serviciile de colectare-transport
implementare. Cel mai avansat deºeuri. Pentru ca aceasta sã fie
este proiectul de la Mediaº prin posibil este necesar ca operatorii
care colectarea, sortarea ºi sã aibã capitalul social integral
transportul deºeurilor sunt re- public (sã nu mai aibã nici un
zolvate pentru întreaga zonã de acþionar privat) ºi comunele din
nord a judeþului. Fiecare zonã cu zonã sã devinã coacþionari la
proiect PHARE va avea un
operator propriu pentru serviciile
menþionate, acesta deservind
zona, potrivit respectivului contract
PHARE, pe o perioadã de cel
puþin cinci ani. Comunele ºi
oraºele din fiecare zonã pot
delega serviciile de colectaretransport deºeuri operatorului
zonal stabilit în cadrul proiectului
PHARE prin atribuire directã, în
condiþiile legii, fãrã licitaþie..
Conducerea Consiliului Judeþean
Sibiu a ajuns la concluzia cã unele
termene privind contractele care
se vor încheia în viitorul apropiat,
cât ºi cele privind unele licitaþii
viitoare, trebuie stabilite încã de
acum, chiar dacã de datele
respective ne despart câþiva ani.
Astfel, dacã nu se coreleazã
duratele contractelor încheiate de
comune pentru colectare transport deºeuri, aceste
contracte vor expira la date
diferite ºi nu va mai fi posibil sã se
organizeze licitaþii pe zone întregi.

operatorul lor zonal. Întrucât pânã
la data de 16 iulie 2009 operatorii
nu vor putea deveni „zonali” în
sensul explicat mai sus, primarii
sunt obligaþi sã gãseascã soluþii pe
termen scurt (de exemplu
contracte prin atribuire directã pe
1–3 luni). Dupã ce operatorii vor
avea capitalul integral public (deci
nu mai au niciun acþionar privat),
unitãþile administrativ-teritoriale din
zonã vor delega, prin atribuire
directã, serviciul de colectaretransport deºeuri cãtre aceºti
operatori. CJS recomandã ca
toate contractele încheiate sã
expire la aceeaºi datã, ºi anume
la 30 iunie 2017. Data este
aceeaºi la care va expira ºi
contractul pentru zona Sibiu. În
aceastã situaþie, fiecare zonã
poate sã opteze sã rãmânã în
continuare cu un operator propriu
sau sã participe la noua licitaþie
care va fi organizatã în zona
Sibiu, împreunã cu aceastã zonã.

rosu galben albastru negru

Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna aprilie, Consiliul Local al comunei
R a c o v i þ a a a d o p t a t H o t ã r â r e a n rr.. 2 2 / 2 0 0 9 p r i v i n d î n t r e þ i n e r e a º i
gospodãrirea comunei Racoviþa. Continuãm ºi în acest numãr sã vã
prezentãm NORMELE ªI REGIMUL CONTRA
VENÞIILOR PRIVIND
AV
GOSPODÃRIREA, PÃSTRAREA ORDINII ªI LINIªTII PUBLICE,
COMERÞ, ÎN COMUNA RACOVIÞA, document anexã ce face parte din
aceeaºi hotãrâre a Consiliului Local.

