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Se reabiliteazã
strada Cornel
Lupea
aproximativ 300 metri.
Primarul comunei, Simion Olariu,
ne-a informat cã reabilitarea strãzii
este efectuatã în urma finalizãrii
lucrãrilor de schimbare a reþelelor de
alimentare cu apã potabilã ºi
canalizare a apelor uzate.
Lucrãrile sunt finanþate din bugetul
local al comunei Racoviþa.
La finalizarea reabilitãrii, strada
Cornel Lupea va fi, cu siguranþã, cea
mai modernã a comunei, circulaþia în
zonã urmând a se desfãºura în
condiþii mult mai bune.

Mesaje de Pa`ti ANUNÞ
Cu prilejul apropierii celei mai mari
sãrbãtori a creºtinãtãþii, în numele meu
ºi al membrilor Consiliului Local Racoviþa, doresc sã urez tuturor cetãþenilor
comunei multã sãnãtate ºi fericire.
A venit timpul ca speranþa, credinþa ºi
iubirea sã învie în sufletele noastre,
aduse de Cel care este Calea, Adevãrul
ºi Viaþa! Gânduri senine, luminã în suflet
ºi multe bucurii alãturi de cei dragi!
HRIST
OS A ÎNVIA
T!
HRISTOS
ÎNVIAT!
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

Hristos a Înviat! Sãrbãtori fericite!
Fie ca Sfânta sãrbãtoare a Învierii
Domnului Iisus Hristos sã vã aducã
luminã `i pace ºi suflete.
Sã petreceþi marea sãrbãtoare a
Sfintelor Paºti cu bucurii, cu pace,
cu sãnãtate ºi cu alese împliniri.
Dumnezeu sã vã þinã în sãnãtate
ºi bunãstare familia ºi pe toþi cei
dragi!
Viceprimarul dumneavoastrã,
Claudiu V
aler Trifu
Valer

În conformitate cu prevederile art. 10
din Ordonanþa nr. 21/2002 privind
gospodãrirea localitãþilor, fiecare
cetãþean are urmãtoarele obligaþii:
- menþinerea curãþeniei pe trotuare

ºi pe partea carosabilã, pe porþiunea din
dreptul gospodãriei;
- pãstrarea curãþeniei pe arterele de
circulaþie;
- respectarea mãsurilor stabilite de
consiliile locale pentru curãþenia în
localitãþi ºi în afara acestora (pe câmp);
- depozitarea rezuiduurilor menajere
ºi a gunoaielor numai în locurile special
amenajate de autoritãþi;

- curãþarea albiei vãii din faþa
proprietãþii (Valea Lupului, Valea
Moaºei).
Vã mulþumim de înþelegere ºi vã
rugãm sã pãstraþi curãþenia, în caz
contrar, conform HCL nr. 22/2009, vom
aplica amenzi în cuantumuri cuprinse
între 150 ºi 300 lei.
Primar
Primar,,
Simion Olariu

Un pod aproape nou peste V
alea Lupului
Valea
Recent, au fost finalizate
lucrãrile de reparaþii la podul
peste pârâul Valea Lupului din
centrul comunei Racoviþa (zona
Cãminului Cultural).
Pe grinzile existente, a fost
turnat un strat nou de beton ºi au
fost montate balustrade, astfel cã
podul a devenit acum mult mai
rezistent, circulaþia în zonã putând
a se desfãºura în condiþii de
siguranþã. Deocamdatã, lucrarea
efectuatã este în perioada de
maturizare dar, dupã parcurgerea
acestui timp, podul va intra în
exploatare normalã.
Lucrãrile de reparaþii ale
podului au fost finanþate din
bugetul local al comunei.

APIA primeºte cereri de platã pentru mãsurile de sprijin pe suprafaþã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) a demarat
la începutul lunii martie, Campania de
primire a cererilor de platã pentru
schemele/mãsurile de sprijin pe
suprafaþã.
Pentru a beneficia de sprijinul
financiar pe suprafaþã, fermierii
trebuie sã depunã la Centrele APIA,
pânã la 15 mai 2013, o singurã cerere
de platã.
Pentru cererile de platã depuse
începând cu data de 15 mai, se vor
aplica penalitãþi de 1% pentru fiecare
zi lucrãtoare de întârziere. Dupã data
de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu
mai este admisã la calculul plãþii
pentru anul în curs.
Pot beneficia de mãsurile de sprijin
pe suprafaþã persoanele fizice ºi/sau
juridice care exploateazã terenul
agricol pentru care solicitã plata, în
calitate de proprietari, arendaºi,

concesionari, administratori în cadrul
asociaþiilor în participaþiune etc. Dacã
proprietarul a dat terenul în arendã,
l-a concesionat sau l-a închiriat,
sprijinul financiar pe suprafaþa
respectivã va fi acordat celui care
lucreazã terenul.
Precizãm cã sunt eligibile la platã
exploataþiile cu suprafaþa de cel puþin
un hectar, formate din parcele agricole
cu suprafaþa de cel puþin 0,3 hectare.
În cazul viilor, livezilor, culturilor de
hamei, pepinierelor pomicole,
pepinierelor viticole sau al arbuºtilor
fructiferi, suprafaþa minimã a parcelei
trebuie sã fie de cel puþin 0,1 hectare.
De asemenea, solicitantul trebuie sã
respecte Bunele Condiþii Agricole ºi
de Mediu (GAEC) ºi Cerinþele Legale
în Materie de Gestionare (SMR)pe
toatã suprafaþa fermei.
Mãsurile de sprijin pe suprafaþã
sunt:

1. Schema de platã unicã pe
suprafaþã (SAPS);
2. Plãþi naþionale directe
complementare (PNDC):
PNDC 1- culturi în teren arabil;
PNDC 2- in pentru fibrã;
PNDC 3- cânepã pentru fibrã;
PNDC 4- tutun;
PNDC 5- hamei;
PNDC 6- sfeclã de zahãr.
3. Schema de platã separatã pentru
zahãr;
4. Schema de sprijin pentru orez din
zonele defavorizate altele decât zona
montanã;
5. Plãþi compensatorii pentru
mãsurile de dezvoltare ruralã:
Mãsura 211- Plãþi compensatorii
pentru zonele montane defavorizate;
Mãsura 212- Plãþi compensatorii
pentru zonele specific ºi semnificativ
defavorizate din punct de vedere
natural.

Mãsura 214- Plãþi de Agro- mediu*:
Pachetul 1 (P1)- Pajiºti cu înaltã
valoare naturalã;
Pachetul 2 (P2)- Practici agricole
tradiþionale;
Pachetul 3 (P3)- Pajiºti importante
pentru pãsãri;
Pachetul 4 (P4)- Culturi verzi;
Pachetul 5 (P5)- Agricultura
ecologicã;
Pachetul 6 (P6)- Paji`ti importante
pentru fluturi;
Pachetul 7 (P7)- Terenuri arabile
importante ca zone de hrãnire pentru
gâsca cu gât roºu.
*Se pot combina pe parcelã: P1 cu
P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina
pe parcelã P4 cu P7.
Un element important ºi în
Campania 2013 este aplicaþia IPA
Online, prin intermediul cãreia
fermierii deja înregistraþi la APIA în
campanile precedente, ºi care

intenþioneazã sã solicite sprijin pe
suprafaþã în anul 2013, prin acces la
internet, pot sã completeze
electronic declaraþia de suprafaþã,
sã vizualizeze ºi, dupã caz,
actualizeze propriile parcele- aºa
cum au fost digitizate în campania
anterioarã. De asemenea, fermierii
îºi pot digitiza parcele noi prin
identificarea pe ortofotoplanurile
disponibile în baza de date (LPIS) a
APIA .
Schemele/mãsurile de sprijin pe
suprafaþã sunt finanþate din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA), din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR).
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

rosu galben albastru negru

În aceastã perioadã, sunt în plinã
desfãºurare lucrãrile de reabilitare a
strãzii Cornel Lupea (porþiunea
cuprinsã între podul lui Mohanu ºi
centrul comunei) din Racoviþa. Dupã
ce au fost efectuate primele lucrãri la
fundaþia strãzii ºi au fost trasate
viitoarele trotuare ºi rigole pentru
scurgerea apelor pluviale, acum se
lucreazã la amplasarea bordurilor,
urmând ca, în scurt timp, sã fie
amplasate umplutura ºi stratul asfaltic.
Lungimea tronsonului pe care se
executã aceste lucrãri este de
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Proces-verbal al ºedinþei ordinare
a Consiliului Local
e
al comunei Racoviþa din data de 27 martie 2013
Apã Canal nu îi ajunge spaþiu acordat ºi ar dori
ºi spaþiul de sus din aceeaºi clãdire. Domnul
Oprea Traian are delegaþie sã participe la aceastã
ºedinþã ºi pentru a detalia situaþia. Prezintã faptul
cã nu ajunge spaþiul pentru contabilitate, birouri
ºi probleme curente. Prezintã situaþia cheltuielilor
pentru serviciul de apã- canal.
Domnul Ivan: "Ce speranþã avem cã spaþiul
este întreþinut în condiþii bune?"
Domnul Traian Oprea: "Avem tot interesul ca
spaþiul sã fie întreþinut în condiþii bune."
Domnul Drãgoi supune la vot. Cu 10 voturi,
toþi au fost de acord cu cedarea spaþiului, cu
contract de comodat pe perioada concesionarii
serviciului de alimentare cu apã ºi canal. Perioada
este egalã cu perioada de 25 de ani a concesionarii
serviciului.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
baremurilor consumului de apã în sistem pauºal
în localitatea Racoviþa ºi canal în localitatea
Sebeºu de Sus-comuna Racoviþa.
Doamna Peciu Florianu Florina solicitã sã
analizãm situaþia cu apa pauºal. Domnul Valentin
roagã sã amânãm proiectul cu pauºalul la apãcanal. La fel ºi domnul Stoia.
"Cetãþenii din Sebeºu sunt exploataþi la
maxim", spune domnul Tulpan Valentin ºi nu sunt
de acord cu pauºalul la Sebeºu.
Doamna Limbãºan Camelia: "Preþul la apã la fixat SC Apã- Canal? Cei din Sebeºu de Sus
care sunt branºati la canal, plãtesc canalul?"
Se supune la vot. Cu 3 voturi pentru ºi 7
abþineri, se amânã proiectul de hotãrâre. Au votat
pentru Trif Claudiu, Cândea Valeriu, Drãgoi
Cornel.
Doamna Peciu Florianu Florina: "Prea multã
desconsiderare."
Se trece la ordinea de zi, conform dispoziþiei
primarului.
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2013.
Doamna Peciu Florianu Florina: "Lista de
investiþii este subþire. Lucrarea de investiþii cu
asfaltarea trebuia sã figureze ca lucrare începutã
în anul trecut. De ce apare lucrare nouã? Care
este termenul de finalizare a lucrãrii de asfaltare?
Trebuia sã se vadã pe lista de investiþii. Pentru
proiectele finanþate de UE, de ce nu se
menþioneazã sumele exacte? Cred cã suma de
355.000 lei ii vom da din banii noºtrii. Unde este
documentul de finanþare grãdiniþã, pentru a
cuprinde aceste sume pe lista de investiþii?
Existã un astfel de document de aprobare? De
ce consideraþi cã este important sã schimbãm
conducta de apã, dacã predãm apa la SC ApãCanal SA? De asemenea, nu este nici un proiect
pentru Sebeºu de Sus."
Domnul primar aratã cã pentru Sebeºu de
Sus nu este nici un proiect vizibil, însã ºi
buldoexcavatorul va fi folosit ºi pentru Sebeº.
De asemenea, se vor reaaliza reparaþii curente
la cãminul cultural, la fosta primãrie cât ºi la
iluminatul stradal.
Doamnul Stoia Ioan: "Dacã asfaltãm strada
ºi vine societatea Apã- Canal ºi introduce apa,
cine plãteºte?"
Doamna Peciu: "Cine va lucra pe
buldoexcavator? Nu sunt oameni care sã lucreze
cu utilajul."
Doamna Limbãºan Camelia: "Reabilitare
ªcoala Racoviþa. Ce implicã aceastã lucrare?
S-au solicitat scocuri la ºcoalã de doi ani, de ce
nu s-au pus? Cum se deconteazã naveta la
ºcoala? Toþi dascãlii sã-ºi ia doar dreptul de
navetã, nu cât vor ei."
Domnul Drãgoi Cornel: "La capitolul strãzi,
este inclusã ºi asfaltarea strãzii Grãnicerilor?"
Doamna Camelia Limbãºan: "De ce nu se
aduc la cunoºtinþã modificãrile de lucrãri?"
Doamna Peciu întreabã de ce nu s-a modificat
proiectul?
Domnul primar informeazã cã modificãrile
s-au discutat în ºedinþa de consiliu ºi s-a propus
ca asfaltul din jurul ºcolii sã se continue pe drumul
gãrii. "Atunci nu a propus nimeni sã se asfalteze
strada Grãnicerilor. Toþi consilierii aþi fost de acord
ºi aºa s-au facut modificãrile în proiect."
Doamna Mãerean:, în legãturã cu ziarul de
Racoviþa, propune sã se treacã în ziar cei care
împlinesc 50 de ani de cãsãtorie.
Domnul primar propune sã nu mai fie trecuþi
sãrbãtoriþii, deoarece se încalcã prevederile legale.
Nu este de acord sã se mai lucreze de pe listele
electorale.
Doamna Mãerean Ana informezã cã dânsa nu
a xeroxat listele electorale. Doar a extras date
referitoare la sãrbãtoriþi.
Domnul primar aratã cã este acelaºi lucru.
Doamna Limbaºan Camelia propune sã se
renunþe la ziarul local.
Doamnul Ivan Simion întreabã cine este numit
reprezentant animator pentru GAL?
Doamna Peciu a spus cã pe Camelia a
propus-o domnul primar.
Domnul primar a menþionat cã a propus pe
doamna Limbãºan în Consiliul Director, însã ea
s-a retras. Nu a fost propusã animator. Conform
adresei de la GAL, domnul primar a numit
animator pe domnul Ivan Simion.
Domnul Valentin Tulpan: "Cine are prioritate

la anunþuri?" De asemenea, întreabã care este
capitolul cu iluminatul public? Sã se punã camere
video ºi la Sebeºu.
Domnul Cândea Valeriu: "Felicitãri pentru
primar pentru lista de investiþii, concretã ºi
explicitã." Roagã ca, pentru lucrãrile care se
realizeazã, sã se efectueze corect ºi sã se punã
la punct lucrãrile pe fiecare stradã. "Pentru
Sebeºu de Sus nu s-a realizat introducerea apei
potabile toþi anii în urmã. Haideþi sã facem ceva
în acest sens."
Domnul Ivan Simion: "Deºi sunt la primul
mandat de consilier, consider cã trebuie sã
mergem pe planul de management al primarului.
Sunt de acord cu lucrãrile începute dar trebuie
sã gestionãm lucrãrile la timpul potrivit."
Domnul Trifu Claudiu: "Sã gãsim soluþie pentru
finanþarea strãzii Grãnicerilor."
Domnul Drãgoiu Cornel solicitã informaþii
referitoare la cine a comunicat numãrul membrilor
care s-au declarat cu religia baptistã. Pentru cã
ei sunt mai mulþi. Pãrintele de la ortodocºi a cerut
situaþia de la recensãmânt ºi noi am scos de pe
saitul statisticii. Vã putem da o copie a
documentului.
Doamna Limbãºan Camelia: "Ce s-a fãcut cu
pãmântul scos de la asfaltare? Sã se repare
drumurile de hotar."
Domnul primar a informat ca s-a început
pietruirea drumurilor de hotar.
Doamnul Drãgoi propune sã se gãseascã
soluþii sã se realizeze rigola de la Suciu Maria
pânã la Farcaº Valentin.
Doamna Pavel informeazã cã prin adresa
Ministerului de Finanþe s-a solicitat ca pentru
buget sã se adopte hotãrâri separate, astfel:
Bugetul propriu zis separat, Bugetul Cãminului
Cultural sã treacã pe bugetul local ºi sã se adopte
hotãrâre separatã. Sumele folosite din excedentul
din anii anteriori sã se evidenþieze în hotãrâre
separatã. În acest caz, din proiectul de buget cu
cifrele care s-a prezentat, se vor adoopta 3 hotãrâri
de consiliu.
Se supune la vot. Cu 7 voturi pentru ºi 3
abþineri, se adoptã hotãrârile pentru buget nr. 23,
24 ºi 25/2013. Se abþine doamna Limbãºan
Camelia, Drãgoi Cornel ºi Peciu Florianu Florina,
cu menþiunea pentru care s-au abþinut: deoarece
nu s-a asfaltat strada Granicerilor ºi nu este niciun
proiect pentru Sebeºu de Sus.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
realizãrii proiectului de investiþii Dotarea Serviciului
pentru Situaþii de Urgenþã prin achiziþia unui
buldoexcavator în comuna Racoviþa, jud. Sibiu.
Domnul Drãgoi Cornel: "Dacã consideraþi cã
trebuie acest utilaj, nu ne opunem.
Doamna Limbãºan Camelia considerã cã
acest proiect nu se încadreazã pe strategie.
Doamna Peciu Florianu Florina: "Cred cã nu
era oportun proiectul dar majoritatea decide."
Domnul Stoia Ioan: "Cred cã este util acest
proiect, sunt multe lucrãri care necesitã astfel
folosinþa lui."
Domnul Cândea Valeriu roagã sã se
achiziþioneze un utilaj bun.
Doamnul Ivan: "În urma discuþiilor avute cu o
firmã autorizatã, aceºtia considerã cã proiectul
se încadreazã în strategie. Finanþarea este pe
suma de 38.000 euro. În acest caz, ar putea fi
eligibil."
Doamna Peciu Florianu Florina solicitã o listã
a facturilor care s-au plãtit în luna respectivã.
Domnul Ivan Simion întreabã câte asemenea
documente s-au prezentat în ultimii 4 ani?
Doamna Cãlin Simona: "Dacã scrie în fiºa
postului, fac aceste copii. Nu am prezentat aºa
ceva niciodatã."
Doamna Peciu Florianu Florina: "De ce
consideri cã acest document este atât de greu
de fãcut? Copiezi registrul facturilor."
Doamna Cãlin Simona: "Nu existã un astfel
de registru al facturilor."
Domnul preºedinte de ºedinþã supune la vot.
Cu 7 voturi pentru ºi 3 abþineri, se adoptã
Hotãrârea nr. 26/2013. Doamnele Peciu Florianu
Florina, Limbãºan Camelia ºi Mãerean Ana se
abþin.
Doamna Peciu Florianu Florina: "Nu întocmeºti
aceste documente pentru cã nu vrei." Aratã apoi
ca s-a abþinut de la vot pentru cã bugetul nu
este echilibrat cu suma de 1220 lei, care nu sunt
stipulate pe buget.
Doamna Cãlin Simona: "ªi aºa este foarte
mare volumul de lucrãri. Dacã nu se ocupã
posturile din organigramã, este greu sã ne
încãrcãm volumul de lucru cu lucrãri în plus."
Doamna Peciu Florianu Florina: "Sã se prezinte
în Consiliul Local informare privind cheltuielile pe
ultimile 3 luni."
Doamna Cãlin Simona: "Bilanþul este cel mai
bun document care se poate prezenta."
3. Proiet de hotãrâre privind aprobarea
organigramei pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Racoviþa.
Se supune la vot. Cu 10 voturi, se adoptã
Hotãrârea nr. 27/2013.
5. Proiect de hotãrâre privind completarea
domeniului public al comunei Racoviþa, în sensul
de trecere alãturi de construcþie ºi a terenului
aferent–respectiv curtea primãriei.

Se supune la vot. Cu 10 voturi, se adoptã
Hotãrârea nr. 28/2013.
6. Contestaþie privind HCL nr. 18/2013 privind
încetarea contractului de închiriere cu SC
Calypso SRL Cabinet stomatologic.
Doamna Mãerean aratã cã nu se respectã
programul.
Doamnul Ivan propune sã se prelungeascã
contractul pe un an, cu analiza cabinetului la 9
luni.
Doamna Peciu Florianu Florina: "Având în
vedere cã apãrãm interesele cetãþenilor, trebuie
sã fie cabinet în sat. ªtim cã investiþiile au fost
realizate de el."
Domnul Cândea propune sã discutãm cu
dânsul de faþã aceste lucruri. "Dacã acest om
nu este de acord cu propunerea noastrã, ce
variantã avem de ales? Sã-l invitãm la ºedinþa
urmãtoare."
Se supune la vot. Cu 10 voturi, toþi au fost
de acord cu aceastã propunere.
8. Cererea de concesionare a imobilului moarã
din Sebeºu de Sus.
Se prezintã cererea. Se supune la vot. Cu
10 voturi, se respinge cererea.
9. Cererea de asfaltare a strãzii Grãnicerilor
din Racoviþa, la biserica baptistã.
S-a analizat cu specialistul de la achiziþii.
Doamnul Ivan întreabã de ce s-a gândit aºa
proiectul?
La momentul realizãrii proiectului, în acest fel
a fost aprobat de Consiliul Local.
Domnul Ivan: "Cred cã se va gãsi o soluþie
sã se rezolve ºi aceastã solicitare."
Doamna Peciu propune sã se asfalteze strada
în varianta în care vin sume suplimentare la
bugetul local.

Doamnul primar aratã cã din acest proiect se
asfalteazã automat 50 de m lungime pe toate
strãzile lãturalnice. "Nu mai rãmâne mult pânã
la biserica, încercãm sã gãsim soluþii."
Domnul Drãgoiu Cornel: "Trotuarul s-a fãcut
cu muncã manualã, numai materialele s-au dat
de la primãrie."
Domnul Cândea Valeriu: "Nu-mi aduc aminte
sã se fi prezentat proiectul de asfaltare."
Doamna Peciu Florianu Florina: "Ideea era sã
se meargã radial, de la centru spre exterior. Cu
ce ne îndepãrtam de la centru, sã rãmânã fãcut.
Toþi consilierii au fost de acord cu prelungirea."
Se prezinta proiectul de hotãrâre cu acceptarea
donaþiei pentru terenul de la biserica pentru
Gradiniþã, deoarece la perfectarea actelor la notar
a solicitat ºi hotãrâre de consiliu pentru acceptare
de cãtre Consiliul Local.
S-a supus la vot. Cu 10 voturi, au fost de
acord ºi s-a adoptat Hotãrârea nr. 29/2013.
S-a prezentat cererea Bisericii Ortodoxe din
Sebeºu de Sus pentru legãtura bisericii de
iluminatul public pentru iluminarea bisericii pe timp
de noapte.
Cu 10 voturi, au fost de acord cu racordarea.
Doamna Limbãºan Camelia: "Duminicã vin 6
tineri din Franþa în asociaþie la Suciu Valentin,
pentru schimb de experienþã în agriculturã."
În încheiere, se propune o ºedinþã urgentã la
care sã se solicite la Apã- Canal o întâlnire pentru
a negocia baremul la apã pauºal pentru Sebeºu
de Sus.
De asemenea, sã fie invitat ºi dentistul.
Nemaifiind probleme, declar închise lucrãrile
ºedinþei, pentru care semnãm alãturat.
Preºedinte, Drãgoi Dionisie
Secretar
irginia
Secretar,, Pavel V
Virginia

HOTÃRÂREA nr
nr.. 23/2013

privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa pe anul 2013
Consiliul Local al comunei Racoviþa, jud. Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã din 27 martie 2013,
Analizând raportul de specialitate nr. 795/2013 al serviciului contabilitate, privind bugetul de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2013.
Având în vedere HCJ- Sibiu nr. 50/2013, prin care s-au repartizat sumele pentru anul 2013,
decizia directorului executiv al D.G.F.P. Sibiu nr. 74/2013, cu privire la sumele repartizate pentru
anul 2013, precum ºi veniturile proprii pe anul 2013.
Vãzând raportul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local,
În conformitate cu prevederile Legii privind bugetul de stat pe anul 2013, ale art. 19 alin. 1 lit. a,
art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind Finanþele publice locale, precum ºi Legea nr. 500/
2002 privind Finantele Publice,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, ºi ale art. 115
alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã,
HOTÃRÃªTE:
Art. l. Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu, pentru anul
2013, cu repartizarea pe capitole ale clasificaþiei bugetare, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, precum ºi Anexa nr. 1a privind lista de investiþii;
Art. 2. Se aprobã bugetul local pentru activitãþi finanþate integral din venituri proprii ºi subvenþii,
pe anul 2013, cu repartizarea pe capitole ale clasificaþiei bugetare, conform Anexei nr. 2, care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art. 3. Primarul comunei Racoviþa, în calitate de ordonator principal de credite ºi compartimentul
financiar contabil vor asigura executarea prezentei hotãrâri;
Art. 4. Prezenta hotãrâre se aduce la cunoºtinþa publicã prin grija secretarului comunei Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la 27 martie 2013.
PREªEDINTE, DRÃGOI DIONISIE
CONTRASEMNEAZÃ SECRETAR, PAVEL VIRGINIA

HOTÃRÂREA nr
nr.. 24/2013

privind aprobarea excedentului bugetar din anii precedenþi, pentru lucrãri
de investiþii
Consiliul Local al comunei Racoviþa, jud. Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã din 27 martie
2013,
Analizând raportul de specialitate nr. 849/2013 al serviciului contabilitate, privind bugetul
de venituri ºi cheltuieli pe anul 2013.
Având în vedere adresa nr. 15606/2013 a DGFP Sibiu, prin care se solicitã aprobarea
utilizãrii excedentului bugetar din anii precedenþi.
Vãzând raportul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local,
În conformitate cu prevederile Legii privind bugetul de stat pe anul 2013, a art. 19 alin. 1
lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr. 273/2006 privind Finanþele publice locale, precum ºi
Legea nr. 500/2002 privind Finanþele Publice,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, ºi ale
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã,
HOTÃRÃªTE:
Art. l. Se aprobã utilizarea excedentului bugetar constituit la 31.12.2012, în sumã de
1.749,78 mii lei, pentru lucrãri de investiþii- secþiunea de dezvoltare, dupã cum urmeazã:
Nr
Nr.. crt
1

2
3
4
5
6

Denumire obiectiv
Dotarea serviciului pentru situaþii de
urgenþã prin achiz. unui buldoexcavator
în com. Racoviþa
Sistem supraveghere video
Teren SRM gaz Sebeºu de Sus
Teren staþie epurare Racoviþa
Teren staþie de pompare SP 3
Reabilitare platforma rutierã strãzile
Cornel Lupea ºi Gãrii

Cod

Suma- mii lei

61.02.05
70.02.50
70.02.50
74.02.06
74.02.06

355,00
35,94
6,50
2,34
5,00

84.02.03

1.345,00

Art. 2. Primarul comunei Racoviþa, în calitate de ordonator principal de credite ºi
compartimentul financiar contabil vor asigura executarea prezentei hotãrâri;
Art. 3. Prezenta hotãrâre se aduce la cunoºtinþa publicã prin grija secretarului comunei
Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la 27 martie 2013.
PREªEDINTE, CONSILIER DRÃGOI DIONISIE
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR PAVEL VIRGINIA

rosu galben albastru negru

Încheiat azi, 27 martie 2013, în ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local Racoviþa, convocatã
prin Dispoziþia primarului nr. 54/2013. Prezentul
proces verbal s-a încheiat în conformitate cu
prevederile art. 39 alin. 8, precum ºi art. 42 alin.
3 ºi 4 din Legea nr. 215/2001, republicatã, privind
administraþia publicã localã.
La ºedinþã participã 10 consilieri, lipseºte
doamna Zaharie Marieta. Mai participã domnul
primar, viceprimarul, secretarul comunei ºi
doamna Cãlin Simona. La ºedinþã participã ºi
domnii Ignat Vasile Florin, Limbãºan Laurean ºi
domnul Oprea Traian.
Domnul Drãgoi Dionisie, în calitate de
preºedinte de ºedinþã, prezintã ordinea de zi,
conform dispoziþiei primarului:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul 2013.
Iniþiator: Olariu Simion- primar;
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea realizãrii
proiectului de investiþii Dotarea Serviciului pentru
Situaþii de Urgenþã prin achiziþia unui
buldoexcavator în comuna Racoviþa, jud. Sibiu.
Iniþiator: Olariu Simion- primar;
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
organigramei pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Racoviþa. Iniþiator: Olariu
Simion- primar;
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
baremurilor consumului de apã în sistem pauºal
în localitatea Racoviþa ºi canal în localitatea
Sebeºu de Sus, comuna Racoviþa. Iniþiator:
Olariu Simion– primar;
5. Proiect de hotãrâre privind completarea
domeniului public al comunei Racoviþa, în sensul
de trecere alãturi de construcþie ºi a terenului
aferent–respectiv curtea primãriei. Iniþiator: Olariu
Simion- primar;
6. Contestatie privind HCL nr. 18/2013 privind
încetarea contractului de închiriere cu SC
Calypso SRL Cabinet stomatologic;
7. Analiza modului în care se va repartiza
pãºunea pentru taurii comunali;
8. Cererea de concesionare a imobilului moarã
din Sebeºu de Sus;
9. Cererea de asfaltare a strãzii grãnicerilor
din Racoviþa, la biserica baptistã.
Se supune la vot completarea ordinei de zi
cu proiectul acceptarea donaþiei pentru terenul de
la biserica ortodoxã, pentru construirea grãdiniþei
Racoviþa. Se supune la vot. Cu 8 voturi, se
aprobã suplimentarea ordinei de zi. Doamnele
consilier Peciu Florianu Florina ºi Limbãºan
Camelia se abþin.
Cu 10 voturi se voteazã ordinea de zi.
Dupã punerea la dispoziþie a procesului verbal
din ºedinþa anterioarã, se supune la vot. Toþi cei
prezenþi au fost de acord cu procesul verbal din
ºedinþa anterioarã.
Înainte de a se tece la ordinea de zi, se
propune inversarea ordinei de zi ºi se analizeaza
cererea domnului Limbãºan Laurean, care solicitã
aprobarea a douã suprafeþe de teren pe care sã
le lucreze pentru taurii comunei ºi pentru care sã
nu plãteascã chirie, deoarece nu se poate lãsa
în nãdejdea cetãþenilor ca adus fân la tauri.
Doamnul Ivan aratã cã mai sunt ºi alþi cetãþeni
care ar dori sã þinã taurii.
Se supune la vot. Cu 9 voturi pentru ºi o
abþinere, a domnului Ivan Simion, se voteazã
încheierea unui contract de administrare pe un
an pentru utilizarea pãºunilor.
Se analizeazã cererea domnului Ignat Vasile
Florin, care îºi susþine în Consiliul Local cererea
cu albinele vecinului Ivan Simion, care în
nenumãrate rânduri îi produc înþepãturi soþiei ºi
fetelor ºi ajung la spital. Ce se rezolvã cu acest
caz?
Doamna Peciu Florianu Florina întreabã la ce
distanþã de gard sunt albinele? Domnul Ivan
aratã cã distanþa la care sunt albinele faþã de de
gard este de aproximativ 2 m ºi informeazã cã
are plasã de protecþie, conform legii. Apoi
prezintã situaþia stupinei ºi faptul cã se aflã în
anul IV de proiect. Nu poate vecinul sã susþinã
cã albinele provin de la stupina din spatele grãdinii,
pentru cã aceeaºi distanþã este ºi de la stupina
vecinului de vizavi.
Abinele nu sunt periculoase, altfel ar fi
exterminate. De asemenea, domnul Ivan aratã
în continuare cã dacã are vizitã în teren la proiect
le mutã deoarece a cumpãrat teren în afara
satului.
Doamna Peciu Florianu Florina: "Dacã sunt
ascultaþi, amândoi au dreptate. Sã se încerce pe
cale amiabilã, sã vã înþelegeþi ca vecinii, sã vã
protegjeze domnul Ivan, sã aveþi medicamente
în casã, sã încercaþi de comun acord sã lãsaþi
amândoi ce a fost ºi sã mergeþi mai departe cu
înþelegere, ca vecinii. Existã ºi alte variante de
protecþie."
Domnul Drãgoi Cornel: "Încercaþi sã gãsiþi o
amânare, sã îºi poatã continua proiectul."
Doamnul Ivan Simion se angajazã sã mute
stupina dacã are controlul la proiecte.
Domnul preºedinte mulþumeºte de înþelegere
celor doi ºi roagã sã trecem mai departe.
Propune sã analizãm predarea spaþiului cu
domnul Oprea Traian. Deºi hotãrârea de consiliu
a fost luatã în ºedinþa anterioarã, societãþii SC
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privind cuprinderea în bugetul local al comunei Racoviþa a activitãþilor din bugetul
instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate, integral sau parþial, din venituri proprii
ºi subvenþii, pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei Racoviþa , jud. Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã din 27 martie 2013,
Analizând raportul de specialitate nr. 849/2013, al serviciului contabilitate, privind cuprinderea în
bugetul local al comunei Racoviþa a activitãþilor din bugetul instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate,
integral sau parþial, din venituri proprii ºi subvenþii, pentru anul 2013.
Având în vedere adresa nr. 15606/2013 a DGFP Sibiu, prin care se solicitã cuprinderea în bugetul
local al comunei Racoviþa a activitãþilor din bugetul instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate,
integral sau parþial, din venituri proprii ºi subvenþii, pentru anul 2013.
Vãzând raportul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local.
În conformitate cu prevederile Legii privind bugetul de stat pe anul 2013, a art. 39 alin. 7 din
Legea nr. 273/2006 privind Finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a,art. 45 alin. 2 lit. a, ºi a art. 115 alin.
1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã,
HOTÃRÃªTE:
Art. l. Se aprobã cuprinderea în bugetul local al comunei Racoviþa a activitãþilor din bugetul
instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate, integral sau parþial, din venituri proprii ºi subvenþii, respectiv
Cãmin Cultural, pentru anul 2013.
Veniturile estimate în anul 2013 pentru Cãminul Cultural, cod 30.02.05, sunt de 3.000 lei;
Art. 2. Primarul comunei Racoviþa, în calitate de ordonator principal de credite ºi compartimentul
financiar contabil, vor asigura executarea prezentei hotãrâri;
Art. 3. Prezenta hotãrâre se aduce la cunoºtinþa publicã prin grija secretarului comunei Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la 27 martie 2013.
PREªEDINTE, CONSILIER DRÃGOI DIONISIE
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR PAVEL VIRGINIA

Serviciul V
oluntar pentru Situaþii de Urgenþã al comunei Racoviþa ºi Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
Voluntar
"Cpt. Dumitru Croitoru" al judeþului Sibiu, vã informeazã

CE TREBUIE SÃ ªTIM DESPRE ARDEREA MIRIªTILOR,
VEGET
AÞIEI USCA
TE ªI A RESTURILOR VEGET
ALE
VEGETAÞIEI
USCATE
VEGETALE
Ordinul ministrului administraþiei ºi internelor
nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de apãrare împotriva incendiilor
ART. 97– (1) Utilizarea focului deschis în
locuri cu pericol de incendiu ºi pe timp de vânt
este interzisã;
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi a altor materiale combustibile se
face în locuri special amenajate ori pe terenuri
pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun
pentru împiedicarea propagãrii focului la
vecinãtãþi, asigurându-se supravegherea
permanentã a arderii, precum ºi stingerea jarului
dupã terminarea activitãþii;
(4) Arderea miriºtilor se face numai dupã
luarea mãsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi,
asigurându-se supravegherea permanentã a
arderii;
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite
la distanþe mai mici de 40 m faþã de locurile cu
pericol de explozie: gaze ºi lichide combustibile,
vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10
m faþã de materiale sau substanþe combustibile:
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei
etc., fãrã a fi supravegheat ºi asigurat prin
mãsuri corespunzãtoare.
Ordin nr. 579/2008 pentru aprobarea
Dispoziþiilor generale de apãrare împotriva
incendiilor pe timpul utilizãrii focului deschis la
arderea de miriºti, vegetaþie uscatã ºi resturi
vegetale
Art. 3- (1) Miriºtea este terenul agricol pe
care au rãmas, dupã recoltare, pãrþile inferioare
ale tulpinilor de cereale pãioase sau ale altor
plante cultivate.
(2) Prin vegetaþie uscatã se înþelege plantele
ºi copacii cu rãdãcina în pãmânt, care s-au
uscat si care nu se mai utilizeazã în sistemul
economic.
(3) Resturile vegetale sunt deºeurile
vegetale rezultate în urma activitãþilor de
curãþare a copacilor, arbuºtilor, zonelor de
siguranþã de-a lungul cãilor ferate ºi drumurilor,

de rãrire a pãdurilor ºi altele asemenea.
Art. 5- (1) Arderea miriºtii se face cu
respectarea urmãtoarelor prevederi generale:
a) condiþii meteorologice fãrã vânt;
b) parcelarea miriºtii în suprafeþe de maximum
10 ha, prin fâºii arate;
c) izolarea zonei de ardere faþã de cãi de
comunicaþie, construcþii, culturi agricole vecine,
instalaþii, fond forestier, prin executarea de fâºii
arate;
d) desfãºurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea, pânã la finalizarea arderii, a
personalului de supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii;
f) asigurarea, pentru suprafeþe de ardere mai
mici de 5 h,a a substanþelor ºi mijloacelor de
stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeþelor de ardere
mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne
cu apã, a mijloacelor de tractare ºi a personalului
de deservire;
(2) Pe terenurile în pantã, arderea miriºtii se
face pornind din partea de sus a pantei.
Art. 6- (1) Arderea vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale se executã cu respectarea
urmãtoarelor prevederi generale:
a) condiþii meteorologice fãrã vânt;
b) colectarea în grãmezi a vegetaþiei uscate
ºi a resturilor vegetale în cantitãþi astfel încât
arderea sã poatã fi controlatã;
c) executarea arderii în zone care sã permitã
propagarea focului la fondul forestier/construcþii
ºi sã nu afecteze reþelele electrice, de
comunicaþii, conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile;
d) curãþarea de vegetaþie a suprafeþei din jurul
fiecãrei grãmezi, pe o distanþã de 5 m;
e) desfãºurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru
stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentã a arderii;
h) stingerea totalã a focului înainte de
pãrãsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pãmânt a focarelor
Art. 8- (1) Arderea miriºtii, vegetaþiei uscate
ºi a resturilor vegetale se executã numai dupã

obþinerea permisului de lucru cu focul, conform
prevederilor Normelor generale de apãrare
împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul
ministrului administraþiei ºi internelor nr. 163/
2007.
(2) Se excepteazã de la prevederea alin.
(1) executarea arderii vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale în cadrul gospodãriei
cetãþeneºti.
(3) Emiterea permisului se face, prin grija
primarului, de cãtre ºeful serviciului voluntar
pentru situaþii de urgenþã sau persoana
desemnatã în acest sens.
LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind
apãrarea împotriva incendiilor
Art. 2- Apãrarea împotriva incendiilor
constituie o activitate de interes public, naþional,
cu caracter permanent, la care sunt obligate
sã participe, în condiþiile prezentei legi,
autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale, precum ºi toate persoanele fizice ºi
juridice aflate pe teritoriul României.
Art. 6- (1) Persoanele fizice ºi juridice sunt
obligate sã respecte reglementãrile tehnice ºi
dispoziþiile de apãrare împotriva incendiilor ºi
sã nu primejduiascã, prin deciziile ºi faptele lor,
viaþa, bunurile ºi mediul.
(2) Persoana care observã un incendiu are
obligaþia sã anunþe, prin orice mijloc, serviciile
de urgenþã, primarul sau poliþia ºi sã ia mãsuri,
dupã posibilitãþile sale, pentru limitarea ºi
stingerea incendiului.
Art. 7- (1) În caz de incendiu, orice persoanã
trebuie sã acorde ajutor, când ºi cât este
raþional posibil, semenilor aflaþi în pericol sau
în dificultate, din proprie iniþiativã ori la
solicitarea victimei, a reprezentanþilor
autoritãþilor administraþiei publice, precum ºi
a personalului serviciilor de urgenþã.
(2) În cazul incendiilor produse la pãduri,
plantaþii, culturi agricole, miriºti, pãºuni ºi
fâneþe, persoanele aflate în apropiere au
obligaþia sã intervinã imediat cu mijloacele de
care dispun, pentru limitarea ºi stingerea
acestora.
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voluntari din judeþÎn 17 aprilie, Cornel Romulus Balea, cel mai
în vârst[ ºi cel mai activ voluntar din cadrul
Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al
comunei Racoviþa, a împlinit 69 de ani. Ne-am
alãturat ºi noi celor ce, cu acest prilej, i-au spus
LA MULÞI ANI! ºi i-au adresat cele mai calde
ºi frumoase felicitãri ºi deoarece dânsul poate
constitui un exemplu de urmat pentru ceilalþi
membri ai comunitãþii, am decis sã vã oferim
mai multe detalii despre viaþa, activitatea,
gândurile, preocupãrile ºi felul sãu de a fi.
Cornel Romulus Balea s-a nãscut la Racoviþa
ºi tot aici a fãcut ºcoala primarã. A fost
dintotdeauna atras de activitatea pompierilor, a
celor ce se luptã cu flãcãrile nedorite pentru a
salva lucruri ºi oameni, dar ataºamentul definitiv
faþã de aceastã activitate s-a produs în perioada
când a fãcut armata, la Oradea.
"La Oradea, am devenit cu adevãrat pompier,
acolo am fãcut cea mai importantã pregãtire în
acest sens. Mi-a plãcut aceastã activitate, am
fost evidenþiat de superiori ºi nu am evitat sã
particip chiar ºi diverse competiþii în domeniu, cel
mai important rezultat fiind locul III din þarã, la
concursul de alergare. Încã din perioada armatei,
dar ºi dupã aceasta, am învãþat mai multe
generaþii de oameni cum sã lupte cu focul, ce

înseamnã sã fii întotdeauna pregãtit
pentru a salva oameni, animale sau
lucruri, din calea dezastrelor.", ne-a spus
nea Cornel.
Dupã satisfacerea stagiului militar,
s-a întors acasã, la Racoviþa, a lucrat
la uzina din Mârºa ºi, fãrã întrerupere,
a activat ca voluntar în echipa de
intervenþii a comunei.
În timp, a participat la stingerea
câtorva sute de incendii dar ºi în diverse
alte situaþii de urgenþã apãrute la
Racoviþa sau în zona apropiatã, fiind
întotdeauna caracterizat de
promptitudine ºi seriozitate.
"Dacã se iveºte o situaþie de urgenþã
ºi trebuie sã intervenim, primul om la
care apelez este nea Cornel. Mã bazez
pe el în orice condiþii, ºtie ce face ºi ce
trebuie fãcut, e un adevãrat om de
nãdejde ºi atunci când ºtiu cã el e în
echipa de intervenþie, sunt aproape
sigur cã problema va fi rezolvatã aºa cum ºi
când trebuie. Pentru asta vreau sã-l felicit din
tot sufletul.", ne-a spus Lucian Gerea, ºeful
Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Racoviþa.

Printre intervenþiile grele la care a participat
s-a numãrat ºi una de la Sibiu, în urmã cu câþiva ani.
"Mã aflam în oraº ºi am observat cã dintr-o
casã iese fum. Nu se miºca nimic prin zonã aºa
cã, dupã ce am conºtientizat situaþia, am anunþat
pompierii ºi am decis sã intervin. Am intrat în
imobilul respectiv, în camera ce ardea ºi, târâº,
am ajuns pânã la o femeie care a fost blocatã
înãuntru. Am reuºit s-o scot afarã, probabil
salvându-i astfel viaþa.", spune Cornel Balea.
Întrebat despre cele mai dificile intervenþii la
care a participat, nea Cornel ne-a mãrturisit cã
fiecare acþiune are complexitatea ºi dificultatea
ei. Totuºi, intervenþiile în caz de incendii la imobile
de locuit sau ºuri (depozite de furaje), crede cã
sunt cele mai grele. De asemenea, intervenþiile
la incendii de pãdure, pãºuni sau jnepeniº (în zona
de munte), constituie adevãrate provocãri.
În ciuda vârstei, Cornel Romulus Balea îºi
doreºte sã fie în continuare, unul dintre cei mai
meºeriaºi dintre voluntarii echipei SVSU
Racoviþa, dar ºi din întreg judeþul. Gata
întotdeauna sã se ia la întrecere, în orice aplicaþie
pompieristicã, cu orice tânãr, Cornel Balea ne-a
mãrturisit cã doreºte sã continue activitatea de
pompier voluntar mulþi ani. "Vreau sã mai fiu
voluntar la SVSU atâta timp cât o sã pot. Nu o
sã renunþ aºa de uºor. ªi când o sã mor, mi-aº
dori sã mã ducã la groapã colegii mei voluntari
ºi oamenii din echipa de fotbal a comunei (nr.
înfiinþarea ºi susþinerea echipei de fotbal a comunei
se datoreazã ºi eforturilor depuse de nea Cornel)",
a spus, în finalul discuþiei noastre, Cornel Romulus
Balea.

rosu galben albastru negru

HOTÃRÂREA nr
nr.. 25/2013

pag IV

Atunci când spunem cã Hristos a înviat, facem o promisiune
Hristos a venit pe pãmânt ºi ªi-a fãcut din
pescari, apostoli pentru a vâna toatã lumea, pentru
a-I ucenici toate neamurile, pentru a-i face pe toþi
apostoli. Pescarii n-au devenit apostoli decât
dupã Înviere. Pânã la Învierea Domnului Hristos
erau îndoielnici, erau temãtori, neºtiutori. Învierea
le dã certitudinea de care aveau nevoie, îi face
siguri pe ei, pe experienþa pe care au trãit-o cu
Hristos ºi, ca urmare a certitudinii lor
propovãduiesc fãrã teamã, astfel încât, Biserica,
se întemeiazã la Rusalii, în sufletele celor 3000
de bãrbaþi, femei ºi copii, care L-au primit pe
Hristos cel Înviat, fãcându-se hristofori, adicã,
purtãtori de Hristos ºi, implicit, purtãtori ai Învierii.
Cred cã toþi oamenii ar vrea sã învieze, însã
nu ºtiu cum. Toþi ar vrea sã se bucure de
posibilitatea de a-ºi prelungi viaþa, însã, împlinirea
acestui vis este de domeniul fanteziei. ªi toate
acestea, pe fondul unei lumi în care perpetueazã
suferinþa, necazurile, supãrãrile. Ca sã nu mai
vorbim de moarte, care pândeºte sã ne apuce la
cea mai micã dovadã de slãbiciune, de neatenþie.
Peste tot, prea multã vorbãrie goalã, prea multã
zgurã, prea mult fum. La ce bun? Cui folosesc?

Lumii. Toate, dar absolut toate, sunt jertfa pe
care lumea o cere pentru a ne livra o imagine
completã a unei vieþi golite de miez. Pentru noi,
lumea nu jertfeºte nimic. Doar aºa, când ºi când,
pe câte unul dintre cei care nu mai vor sã i se
conformeze. Spectacolul este total, regia genialã,
actorii disciplinaþi, singur decorul, ce-i drept, e
ceva mai învechit. În rest, toate bune. Trãim...
Din aceste motive, mãrturisim cu neîncredere,
cu sfialã, cu spaimã sau, poate, cu admiraþie, cu
jenã, cu ruºine ºi, iarãºi, poate, chiar ºi cu o
anumitã dozã de invidie cã: Hristos a înviat!
Rãspunsul vine ferm, însã, rostit ca ºi când ne-am
dori sã fim lãsaþi în pace: Adevãrat a înviat! De
parcã am spune: ºi? Cum a fãcut-o? Sã înviem ºi
noi!
Dar, oricât ne-ar spune cineva, noi tot nu
înþelegem. De ce? Pentru cã noi privim Învierea
din exterior. Noi, doar ne-o reamintim ºi ne-o
reamintim mereu ca fiind a lui Hristos, însã, ceea
ce ar trebui sã facem este s-o trãim. Dacã pe
parcursul întregii noastre vieþi trãim în permanenþã
lumea ºi doar ne reamintim Învierea prin prisma
lumii pe care o trãim, foarte probabil cã nu vom

înþelege niciodatã cum de a înviat Hristos. În
schimb, dacã în viaþã vom încerca sã trãim
Învierea ºi sã ne reamintim lumea prin prisma
Învierii, nu numai cã vom învia ºi noi împreunã
cu Hristos, dar vom vedea ºi lumea înviatã.
La Taina Botezului se spune aºa: Câþi în
Hristos v-aþi botezat, în Hristos v-aþi îmbrãcat!
(Cf. Gal. 3,27) Nu spune cã, v-aþi adus aminte
de ceva sau cã Hristos a fãcut ceva pentru voi.
Nu. Ci, asumarea personalã a lui Hristos, cu
viaþa, patimile, moartea ºi învierea Lui. Noi nu
ne amintim, noi trãim, însã, nu lumea, ci, pe
Hristos.
Vorbeam despre jertfã. În tot ceea ce încercãm
sã facem, fie cã ne reuºeºte, fie, nu, trebuie sã
jertfim ceva din noi, din viaþa noastrã. Dacã
trãim, viaþa cere viaþã ca jertfã; dacã murim,
moartea cere ca jertfã tot viaþa. Fie cã trãim, fie
cã murim, suntem ai Domnului (Rom. 14,8). Cine
este Domnul nostru? Viaþa (In. 14,6). Viaþa Care
se jertfeºte pentru noi.
Viaþa, viaþa adevãratã nu se transformã în
moarte, nu devine moarte. De ce? Pentru cã
viaþa adevãratã nu poate deveni nimic altceva

decât jertfã. Iar, Jertfa înseamnã Înviere. Numai
viaþa care se jertfeºte înviazã. Viaþa care
încearcã sã se conserve cu orice preþ se
iroseºte, se risipeºte, motiv pentru care s-a spus
cã, cel care va voi sã-ºi salveze sufletul ºi-l va
pierde (Mc. 8,35).
Falsificarea jertfei, aceasta este tentaþia lumii
de azi. Sã ne facã sã credem cã atunci când ne
risipim viaþa, de fapt, o jertfim. De aceea învierile
pe care le vizãm noi sunt învieri în viaþa aceasta.
Redefiniri, reconstruiri, reorganizãri de noi înºine.
Însã, cu toate acestea, doar... zbateri. Nimic
viu, nimic jertfit, nimic înviat, nimic de... dincolo.
Tot ºi toþi de aici. Din lume.
Doar, din când în când, ne mai aducem aminte
unii altora cã Hristos a Înviat! Însã, nu ne mai
aducem aminte de ce? Nu ne mai aducem aminte
cã A înviat pentru cã S-a jertfit. Lumea nu poate
sã ofere nimic în acest sens. Lumea consumã,
goleºte de viaþã, distruge. Cum ar putea sã ne
ofere posibilitatea de a învia în ea.
Tot ce poate oferi de la sine lumea este o
groapã, ca rãsplatã pentru tot ce i-am jertfit din
propria noastrã viaþã lumii. Toþi cei care îþi jertfesc

întreaga lor viaþã lumii, ar trebui sã înþeleagã
acest lucru. Înviazã ceia care îºi jertfesc viaþa
Vieþii. Îºi continuã viaþa cãlcând cu moartea pe
moarte, biruind moartea, celebrând Via\a. Din
acest motiv, când spunem: Hristos a Înviat!
facem o promisiune, repetãm o promisiune ºi
anume, cã, tot cel care, asemenea lui Hristos,
viaþa Vieþii-þi va jertfi, cãlcând moartea cu moarte,
viu, în veci va fi!
Protopopul Avrigului, pr
asile GAFT
ON
pr.. V
Vasile
GAFTON

O viaþã ºi o carierã deosebitãdeosebite- Miron Cãlin

Formarea
profesionalã
Miron Cãlin s-a nãscut la 4 aprilie
1927, în Racoviþa.
A fãcut ºcoala în comunã ºi imediat
dupã absolvire, a devenit ucenic în
meseria de electrician (a învãþat
meseria la întreprinderea Electrotehnica Sibiu, condusã de Liviu Mânduc).
Începând cu anul 1945, a plecat la
Cluj Napoca, în acelaºi timp cu
mutarea sediului întreprinderii, unde a
absolvit, a devenit calfã în meseria de
electrician (1946).
Întors pe locurile natale, s-a angajat
la uzina din Mârºa, dar dupã ce aici
s-a încheiat activitatea, a plecat la
Oraºul Victoria, pentru a lucra la
combinatul chimic.
În anul 1948, Miron Cãlin a solicitat
sã fie incorporat în armatã ºi a fost
repartizat la Regimentul 30 Gardã din
Bucureºti. Aici, dupã parcurgerea
perioadei de instrucþie, a fost propus
pentru ªcoala de Ofiþeri, instituþie pe
care a absolvit-o în anul 1950. La
finalizarea stagiului de practicã, a fost
repartizat la ªcoala de Ofiþeri de
Aviaþie din Sibiu (1951). Acesta a fost,
se pare, unul din momentele de cotiturã
din viaþa ºi cariera lui Miron Cãlin.

În 1953, instituþia s-a mutat la
Mediaº, unde a plecat ºi Miron Cãlin.
Doi ani mai târziu, a plecat la
Academia Militarã din Bucureºti, iar
din 1958, de la absolvire, pânã în 1982,
la ieºirea la pensie, a fost încadrat ca
ofiþer în cadrul Comandamentului
Aviaþiei Militare Române. Aici a fost
inspector pentru învãþãmântul militar
de aviaþie, cariera multor viitori piloþi
militari, sau diverºi tehnicieni ai aviaþiei
militare, ai României fiind decisã sau
influenþatã de el.

Ajutor pentru
consãteni
A iubit mult munca fãcutã, a încercat
sã fie întotdeauna un excelent
specialist, iar în semn de apreciere
pentru calitatea muncii depuse, a fost
rãsplãtit, în timp, cu 11 ordine ºi medalii
militare.
"Am încercat sã ajut cât mai mulþi
localnici, sã-i îndrum spre o carierã în
acest domeniu. Peste 10-15 oameni
din Racoviþa mi-au ascultat sfaturile
ºi îndemnul ºi, în timp, au devenit
maiºtrii militari sau tehnicieni ai aviaþiei
militare române. Sunt aeroporturi
militare în þarã, cum e cel de la

Din creaþiile sãtenilor...
Continuãm ºi luna aceasta publicarea unei poezii din scurta colecþie dedicatã
lunilor anului, trimisã de doamna Geta Limbãºan din Racoviþa
De asemenea, pentru sãrbãtoarea de Paºti am primit o poezie scrisã de
doamna Maria Bucur, pe care ne face plãcere sã o reproducem.
Le mulþumim ºi lãsãm cititorii sã se pronunþe asupra calitãþii versurilor.
Mai (Florar)
Pe o filã-n calendar
Vine luna lui Florar.
Prea frumoasa lunã mai
Când e totul înverzit
ªi totul a înflorit,
Când liliacul e în floare,
ªi la umbrã e rãcoare.
De la munte, la câmpie

Cu drag, peste tot învie
De mireasma florilor
ºi-a privighetorilor.
Frumoasã eºti luna Mai,
Parcã eºti ruptã din Rai
Cu parfumul tãu de floare
De la munte, pân la mare,
Luna Mai, eºti ca o zânã,
Eºti cea lai frumoasã lunã.
Geta Libãºan

Timiºoara, unde au lucrat, la un
moment dat, 4 oameni din Racoviþa.
Mã bucur cã am reuºit sã-i ajut",
ne-a spus "colonelul".

Copiii- împlinirile
vieþii
Una dintre marile bucurii ºi împliniri
ale acestuia este legatã de faptul cã
cei doi bãieþi ai sãi (Florin ºi Marius)
i-au ascultat sfaturile ºi au acceptat
sã urmeze o carierã de pilot militar. ªi
ca dovadã cã nu au facut acest lucru
oricum, ci cu mare dragoste ºi pasiune,
rezultatele profesionale ale celor doi
sunt cu adevãrat excepþionale. Astfel,
bãieþii "colonelului" au reuºit mereu
sã "þinã steagul sus", s-au dovedit
extrem de buni meºeriaºi, iar
rezultatele nu s-au lãsat deloc
aºteptate. Numele celor doi sunt
rostite cu respect deosebit în rândul
piloþilor militari de la noi din þarã, ºi nu
numai, reuºita multor operaþiuni
militare reale, desfãºurate pe diverse
meridiane ale globului, fiind datoratã,
în mare parte, acestora.
În semn de recunoºtinþã ºi apreciere
pentru contribuþia deosebitã la
desfãºurarea activitãþilor militare în
Iisus Mântuitorul
Iisus pe ucenici îi aduna
ªi blând la toþi el le vorbea
De-o tainã ce se apropia
De moartea ºi-învierea sa.
Cu duhul sfânt El binecuvânta
Pâinea pe care apoi le-o împãrþea
Mere, mereu în pomenirea sa.
Dar totul se sfârºea cândva...
Când la Ierusalim intra
Un ucenic, pe nume Iuda, îl vindea.
"Pentru treizeci de arginþi,
Eu vi-l dau sã-l chinuiþi!"
Dacã Iuda l-a vândut
Liniºte n-a mai avut
Pân` ºi-a pus ºtreangul de gât.
Dumnezeu aºa a vrut
Iisus sã vinã pe pãmânt,

Afganistan ºi Irak, Florin, primul pilot
militar din România licenþiat ca pilot
pentru aeronave de tip C130
HERCULES, a fost decorat de
preºedintele României, Ion Iliescu, cu
Înaltul Ordin Virtutea Aeronauticã în
grad de Mare Ofiþer. Mai mult, acestuia
îi este dedicat un capitol al
"Enciclopedei personalitãþilor din
România" (ediþia a VII-a, 2012).

La pensie, alãturi
de racoviþeni...
Dupã ieºirea la pensie, Miron Cãlin
a rãmas o persoanã activã, s-a ocupat
de puþinã agriculturã ºi s-a implicat în
tot felul de activitãþi locale.
Democraþia l-a fãcut sã se implice puþin
ºi în viaþa politicã din comunã, a înfiinþat
aici filiala unei formaþiuni politice, iar
timp de douã mandate, a fost membru
al Consiliului Local Racoviþa.
Din 2008, s-a retras din viaþa politicã
localã, n-a mai candidat la un nou
mandat de ales local, decizia fiind luatã
ºi din cauza vârstei ºi a stãrii de
sãnãtate. A rãmas, totuºi, un
observator al societãþii ºi nu ezitã sã
dea sfaturi sau idei, atunci când îi este
solicitat acest lucru.
Operaþia la inimã ºi diversele
probleme medicale l-au determinat sã
renunþe la a mai lucra pãmântul ("mã
bucuram când copiii veneau pe acasã
ºi reuºeam sã le bag în porbagajul
maºinii câte un sac de cartofi", spune
acesta), dar, împreunã cu soþia sa,
Ana, are în continuare, grijã de grãdina
Viaþa lui sã ºi-o jertfeascã
Pe noi sã ne mîntuiascã.
Iisus ducându-ºi crucea grea
A ajuns sus, la Golgota,
Cununã de spini pe cap purta
ªi cu oþet mereu îl adãpa.
Apoi Paºtile au sosit
Iisus Hristor Mântuitorul a murit,
Trei zile în mormânt a stat
ªi-a treia zi, el a- nviat.
Dumnezeu aºa a zis:
"Sã se împlineascã ce-i scris".
Dacã Iisus a înviat
ªi noi toþi îl vom urma
Când vine Judecata
De fapte bune om avea.

Maria Bucur
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Puþini sunt localnicii ce nu-l cunosc pe domnul Miron Cãlin ("colonelul"). Indiferent cã e
vorba de cei mai în vârstã cetãþeni ai comunei, sau cã ne referim la copii sau tineri, racoviþenii
îl ºtiu pe "colonel", fie ºi numai din poveºtile pãrinþilor sau ale colegilor ori vecinilor
vecinilor..
Împreunã cu primarul Simion Olariu, am ales ca materialul dedicat oamenilor reprezentativi
ai comunei, din acest numãr al publicaþiei "Jurnalul de Racoviþa", sã fie cu ºi despre
col. (r) Miron Cãlin.

de zarzavaturi din spatele ºurii.
În finalul discuþiei noastre, Miron
Cãlin a þinut sã-ºi exprime
satisfacþia deosebitã pentru
posibilitatea oferitã de a-ºi împãrtãºi
gândurile, plãcerea de a povesti
despre viaþa ºi cariera sa ºi ne-a
asigurat cã, atunci când va fi
solicitat, va oferi oricui un sfat bun
sau o idee.

Suntem ºi pe Facebook!
De câteva sãptãmâni, Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor
celor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, este ºi pe
Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã prieteni în
aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã numele
Jurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi accesat la adresa
www.facebook.com/deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi,
sã ne putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat,
licenþios, va fi eliminat imediat din lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de e- mail:
deracovita.jurnalul@facebook.com, sau la
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele
ºi adresa corectã!

O maºinã de pompieri, donaþie din Carquefou (Franþa)
În scurt timp, Serviciul V
oluntar pentru Situaþii de Urgenþã al comunei Racoviþa va intra în rândul serviciilor specializate
Voluntar
similare ce deþin un autovehicul pentru intervenþii în caz de incendii. Maºina de pompieri a fost donatã de serviciul public
special din Carquefou (Franþa), oraº înfrãþit cu comuna Racoviþa, ca urmare a demer
demerss urilor laborioase fãcute de
Asociaþia "Racoviþa-Carquefou", Primãria comunei Racoviþa, cu sprijinul Comitetului de Înfrãþire "Carquefou-Racoviþa".
Procedurile de predare- primire
a autospecialei, între pompieriisalvatori din Carquefou ºi
reprezentanþii asociaþiei franceze,
au fost deja îndeplinite, iar acum
urmeazã sã fie organizat transportul
maºinii pânã la Racoviþa.
Camionul de pompieri este
marca Renault, deþine o pompã ce
poate evacua 2.100 litri de apã/
minut (la o presiune de15 bari),

are o vechime de 25 de ani, dar
numai 30.000 kilometri parcurºi.
Ultima verificare tehnicã generalã
a autovehiculului a fost fãcutã la
sfãrºitul anului 2011.
Înaintea predãrii camionului, a
fost efectuatã o nouã expertizã
tehnicã a acestuia.
Zilele trecute, cu prilejul unei
ºedinþe extraordinare, Consiliul
Local al comunei Racoviþa a

adoptat o hotãrâre prin care a
acceptat donaþia fãcutã de prietenii
francezi, acest document fiind
necesar pentru îndeplinirea
formalitãþilor vamale ºi înscrierea
în circulaþie a autovehiculului.
Pentru predarea- primirea
documentelor ºi cheilor maºinii,
precum ºi a actelor de donaþie, între
reprezentanþii Comitetului de
Înfrãþire "Carquefou- Racoviþa" ºi

delegatul comunei Racoviþa, va fi
organizatã o festivitate specialã în
oraºul francez. În acest sens,
primarul Simion Olariu va efectua
o deplasare în Franþa, în cea de-a
doua jumãtate a acestei luni.
Camionul va fi transportat de la
Carquefou la Racoviþa pe o
platformã specialã, demersurile
pentru organizarea acestei
operaþiuni fiind în desfãºurare.

