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Pentru cele
mai dragi
fiinþe...

APEL
Olariu Simion, primarul
comunei Racoviþa,
face un cãlduros apel
cãtre cetãþenii din
comunã care deþin ºi
doresc sã doneze sau
sã predea în custodie
obiecte vechi de
artizanat (artã
popularã, þesãturi,
costume populare,
obiecte, vase), av]nd
în vedere ca s-a reuºit
modernizarea muzeului
ºi faptul cã
intenþionãm sã-l
înscriem în circuitul
turistic al comunei.

Olariu

Cu prilejul zilelor de 1 Martie- Ziua
Mãrþiºorului ºi 8 Martie- Ziua Femeii,
doresc sã adresez tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor din Racoviþa ºi Sebeºu
de Sus gândurile mele de bine,
sãnãtate, putere de muncã ºi iubire. Vã
doresc o primãvarã frumoasã, plinã de
bucurii ºi împliniri.
LA MULÞI ANI!
Primar
Primar,, S i m i o n O l a r i u

Primar
Primar,, Simion Olariu

Av]nd în vedere finalizarea lucrãrilor de
introducere a reþelei de canalizare a apelor
menajere, imobilele care s-au branºat sau care
au posibilitatea de branºare vor fi trecute în
categoria clãdirilor cu toate utilitãtile cumulativ,
respectiv: instalaþie de alimentare cu apã,
instalaþie de canalizare, instalaþie electricã ºi
instalaþie de încãlzire. Drept urmare, valoarea
impozabilã a unei locuinþe a crescut ºi, ca o
consecinþã normalã, ºi impozitul aplicat acestor
imobile va creºte. Aceste valori sunt prev[zute
în Anexa nr.1 la Normele metodologice de

aplicare a prevederilor Titlului IX din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ele fiind
obligatorii de aplicat.
Aºadar, pentru inventarierea bazei impozabile
a comunei Racoviþa, cetãþenii din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus ce deþin imobile de locuit sunt
invitaþi la Biroul Impozite ºi Taxe Locale din
cadrul Primãriei Racoviþa, in vederea
actualiz[rii bazei de date.
În cazul în care construcþia a fost finalizatã in

ultimele 12 luni, vã rugãm sã prezentaþi ºi
urmãtoarele documente:
- plan de construcþie (copie);
- extras CF (copie)- nu mai vechi de trei luni;
- autorizaþie de construcþie (original ºi copie);
- procesul verbal de recepþie la terminarea
lucrãrilor.
În caz de neprezentare, vor fi aplicate
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, amenda maximã prevãzutã pentru asemenea
cazuri fiind de 696 lei.
Pentru efectuarea actualizãrii cât mai eficient

ºi rapide, cetãþenii proprietari de imobile clãdiri
sunt rugaþi sã se prezinte la primãrie cât mai
repede.
Cetãþenii care plãtesc impozitele ºi taxele locale pânã la data de 31 martie 2013 vor beneficia de o bonificaþie de 10% din suma de platã.
Informaþii suplimentare se pot obþine la
Primãria comunei Racoviþa, tel.0269527201.
Primar
Primar,, Simion Olariu
Inspector impozite ºi taxe, Elena
Rodica Tulban

Puteþi pregãti proiecte pentru finanþare prin intermediul GAL "Þara Oltului"
Persoanele fizice sau juridice din comuna
Racoviþa ce doresc sã deruleze proiecte prin
intermediul Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã
"Þara Oltului" sunt invitate sã solicite informaþii
la Primãria Racoviþa, primar Simion Olariu.
Vã prezentãm în continuare mãsurile din
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã în
cadrul cãrora pot fi încadrate proiectele:

producãtori sau ai altor forme asociative în
vederea încurajãrii fenomenului de asociere.
Mãsura 123- "Creºterea valorii
adãugate a produselor agricole ºi
forestiere" se încadreazã în Axa I –
„Creºterea competitivitãþii sectorului
agricol ºi silvic” ºi are ca obiective
principale:
a. Introducerea ºi dezvoltarea de tehnologii ºi procedee pentru obþinerea de noi produse
agricole ºi forestiere competitive;
b. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde
comunitare atât în etapa de procesare cât ºi în
cea de distribuþie a produselor obþinute;
c. Îmbunãtãþirea veniturilor întreprinderilor
sprijinite prin creºterea valorii adãugate a
produselor agricole;
d. Creºterea valorii adãugate a produselor
forestiere precum ºi a eficienþei economice a
activitãþii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea ºi modernizarea echipamentelor,
proceselor ºi tehnologiilor de prelucrare.

Mãsura 111212- „Instalarea tinerilor
fermieri” se încadreazã în Axa I –
„Creºterea competitivitãþii sectorului
agricol ºi silvic” ºi are ca obiective:
a. Îmbunãtãþirea ºi creºterea competitivitãþii
sectorului agricol prin promovarea instalãrii
tinerilor fermieri ºi sprijinirea procesului de
modernizare ºi conformitate cu cerinþele pentru
protecþia mediului, igiena ºi bunãstarea
animalelor, siguranþa la locul de muncã;
b. Îmbunãtãþirea managementului
exploataþiilor agricole prin reînnoirea generaþiei
ºefilor acestora, fãrã creºterea populaþiei active ocupate în agriculturã;
c. Creºterea veniturilor exploataþiilor
Mãsura 141– "Sprijinirea fermelor
conduse de tinerii fermieri;
d. Creºterea numãrului de tineri agricultori agricole de semi-subzistenþã"
Mãsura are ca obiectiv general creºterea
care încep pentru prima oarã o activitate
agricolã ca ºefi de exploataþii ºi încurajarea competitivitãþtii exploataþiilor agricole în curs de
restructurare pentru facilitarea rezolvãrii
tinerilor fermieri de a realiza investiþii.
problemelor legate de tranziþie, având în vedere
Mãsura 121- „Modernizarea exploa- faptul cã sectorul agricol ºi economia ruralã sunt
taþiilor agricole” se încadreazã în Axa expuse presiunii concurenþiale a pieþei unice.
I – „Creºterea competitivitãþii sectoObiectivele specifice ale mãsurii se referã la:
rului agricol ºi silvic” ºi are ca
a. Creºterea volumului producþiei destinate
obiective:
comercializãrii pentru ca fermele de semia. Introducerea ºi dezvoltarea de tehnologii subzistenþã sã devinã viabile economic;
ºi procedee noi, diversificarea producþiei,
b. Diversificarea producþiei în funcþie de
ajustarea profilului, nivelului ºi calitãþii producþiei cerinþele pieþei ºi introducerea de noi produse.
la cerinþele pieþei, inclusiv a celei ecologice,
Obiectivele operaþionale se referã la
precum ºi producerea ºi utilizarea energiei din asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în
surse regenerabile;
perioada de restructurare a fermelor de semi
b. Adaptarea exploataþiilor la standardele – subzistenþã pentru o mai bunã utilizare a
comunitare;
resurselor umane ºi a factorilor de producþie,
c. Creºterea veniturilor exploataþiilor agricole prin:
sprijinite;
- stimularea spiritului antreprenorial;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de
- diversificarea activitãþilor ºi veniturilor.

Mãsura 312- „Sprijin pentru crearea
ºi dezvoltarea de micro-întreprinderi
” se încadreazã în Axa III –
„Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în zonele
rurale ºi diversificarea economiei
rurale” ºi are ca obiectiv general dezvoltarea
durabilã a economiei rurale prin încurajarea
activitãþilor non-agricole, în scopul creºterii
numãrului de locuri de muncã ºi a veniturilor
adiþionale.
Obiectivele specifice ale Mãsurii 312 se
referã la:
1.Crearea ºi menþinerea locurilor de muncã
în spaþiul rural;
2.Creºterea valorii adãugate în activitãþi
non-agricole;
3.Crearea ºi diversificarea serviciilor pentru
populaþia ruralã prestate de cãtre microîntreprinderi.
Obiectivele operaþionale ale Mãsurii 312
se referã la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum ºi
dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol în spaþiul rural;
2. Încurajarea iniþiativelor de afaceri
promovate, în special de cãtre tineri ºi femei;
3. Încurajarea activitãþilor meºteºugãreºti
ºi a altor activitãþi tradiþionale;
4. Reducerea gradului de dependenþã faþã
de agriculturã;
Mãsura 313- „Încurajarea activitãþilor turistice ” se încadreazã în Axa
III – „Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în
zonele rurale ºi diversificarea economiei rurale” ºi are ca obiectiv general
dezvoltarea activitãþilor turistice în zonele rurale
care sã contribuie la creºterea numãrului de
locuri de muncã ºi a veniturilor alternative,
precum ºi la creºterea atractivitãþii spaþiului
rural.
Obiectivele specifice ale Mãsurii 313 se
referã la:
1. Crearea ºi menþinerea locurilor de muncã
prin activitãþi de turism;

2. Creºterea valorii adãugate în activitãþi
de turism;
3. Crearea, îmbunãtãþirea ºi diversificarea
infrastructurii ºi serviciilor turistice;
4. Creºterea numãrului de turiºti ºi a duratei
vizitelor.
Mãsura 322- "Renovarea, dezvolsatelor,, îmbunãtãþirea serviciilor
tarea satelor
de bazã pentru economia ºi populaþia
ruralã ºi punerea în valoare a
moºtenirii rurale" se încadreazã în
Axa III – „Calitatea vieþii în zonele
rurale ºi diversificarea economiei
rurale” ºi are ca obiective:
a. Îmbunãtãþirea infrastructurii fizice de bazã
în spaþiul rural;
b. Îmbunãtãþirea accesului la servicii de
bazã pentru populaþia ruralã;
c. Creºterea numãrului de sate renovate;
d. Creºterea numãrului de obiective de
patrimoniu din spaþiul rural.
Mãsura 421- „Implementarea proiectelor de cooperare” se încadreazã
în Axa IV – „LEADER” ºi reprezintã
una din cele trei mãsuri de investiþii
ale acestei Axe
Axe.
Cooperarea înseamnã mai mult decât
includerea într-o reþea. Prin acþiunea de
cooperare, Grupurile de Acþiune Localã sunt
încurajate ºi sprijinite sã întreprindã o acþiune
comunã cu alte grupuri LEADER sau cu un
grup care are o abordare similarã ºi care se
aflã într-o altã regiune, într-un alt stat membru
sau chiar într-o þarã terþã.
Prin intermediul Mãsurii 421 se vor finanþa
proiecte de cooperare transnaþionalã (între
România ºi alte state membre sau terþe) ºi
inter-teritorialã (în cadrul României, între GAL
ºi alte grupuri/ parteneriate care funcþioneazã
dupã principiul LEADER, parteneriate publicprivate selectate în cadrul Axei III conform art.
59 e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005
sau orice alte grupuri rurale organizate dupã
metoda LEADER (grupuri locale care sã aibã

un rol activ în dezvoltarea ruralã, sã fie
organizate pe baza parteneriatului actorilor
locali, grupuri de iniþiativã localã, micro-regiuni
ºi alte parteneriate de tip LEADER, grupuri
finanþate prin Axa IV din FEP) ºi recunoscute
de statul membru.
În cadrul LEADER sunt posibile douã tipuri
de cooperare:
• cooperare interteritorialã: cooperarea între
diverse zone rurale din acelaºi stat membru.
Aceasta poate avea loc între grupuri LEADER
ºi este, de asemenea, deschisã altor grupuri
locale care utilizeazã aceeaºi abordare
participativã;
• cooperarea transnaþionalã: cooperarea între
grupuri LEADER din cel puþin douã state
membre sau între grupuri din þãri terþe care au
o abordare similarã.
Proiectele eligibile pentru sprijin vor fi acþiuni
comune care corespund obiectivelor mãsurilor
din cele 3 axe (Axele I, II ºi III) ale FEADR.
Acþiunile comune pot avea ca obiectiv ºi
construcþia instituþionalã: schimb de experienþã
ºi bune practici privind dezvoltarea localã prin
publicaþii comune, organizarea de evenimente,
proiecte de twinning (schimb de manageri de
program ºi de personal) sau lucrãri de
dezvoltare comune sau coordonate în comun,
precum ºi acþiuni de instruire.
De asemenea, sunt eligibile costuri
ocazionate de pregãtirea proiectului.
Funcþionarea unei structuri comune este
consideratã cea mai integratã formã de
cooperare.
Proiectele de cooperare vor fi selectate de
cãtre:
• Grupurile de Acþiune Localã, dacã au integrate în strategia lor de dezvoltare acþiuni
de cooperare. În acest caz, criteriile de
eligibilitate ºi selecþie vor fi elaborate ºi
aplicate de GAL ºi incluse în strategia de
dezvoltare localã.
• AM- PNDR, pentru celelalte GAL-uri, care
nu au prevãzut aceste acþiuni în strategia lor de
dezvoltare localã. În acest caz, criteriile de selecþie
vor fi elaborate de Autoritatea de Management

rosu galben albastru negru

Primãria comunei Racoviþa aduce la cunoºtinþa locuitorilor urmãtoarele:
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Încheiat azi, 25 ianuarie 2013, în
ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului nr. 5/2013. 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 particip[ toþi consilierii în
funcþie. Mai particip[ domnul primar,
viceprimarul, secretarul comunei. De
asemenea, participã, din partea Ocolului
Silvic Avrig, ing. Fãþan Gheorghe ºi Ritivoi
Nicolae. Participã ºi 3 cetãþeni din
localitatea Sebeºu de Sus, de asemenea
doamna Cãlin Simona ºi Vasiu Mãrioara.
Domnul Drãgoi Dionisie, în calitate de
preºedinte de ºedinþã, prezintã ordinea
de zi, conform dispoziþiei primarului:
1. Proiect de hotãrâre privind închiderea exercitiului bugetar pe anul 2012;
2. Proiect de hotãrâre privind reorganizarea reþelei ºcolare pe raza comunei
Racoviþa, pentru anul ºcolar 2013- 2014;
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea planului de acþiuni ºi lucrãri de
interes local pe anul 2013;
4. Proiect de hotãrâre privind acordarea unui mandat primarului comunei
Racoviþa de a vota favorabil pentru primirea a noi membri în Asociaþia de Apã
Sibiu;
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cotizaþiei pentru participarea comunei Racoviþa la Asociaþia Gal Þara Oltului;
6. Proiect de hotãrâre privind acordarea unui mandat primarului comunei
Racoviþa de a vota în ADI Eco Sistem
Avrig;
7. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea unui teren în suprafaþã de 820
mp, reprezentând terenul aferent SRM
Sebeºu de Sus;
8. Aprobarea tarifului de canalizare;
9. Aprobarea decontului de cheltuieli pe
anul 2012 cu Ocolul Silvic Avrig;
10. Raportul primarului privind starea
economicã, socialã ºi de mediu a unitãþii
administrativ teritoriale în anul 2012;
11. Raportul consilierilor ºi a viceprimarului pe anul 2012;
12. Raportul comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local pe semestrul
II 2012;
13. Raport privind respectarea preve-

derilor Legii nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã în anul 2012;
14. Informare asupra modului de
soluþionare a petiþiilor în anul 2012;
15. Informare asupra modului de
ducere la îndeplinire a hotãrârilor adoptate de Consiliul Local de la alegeri pânã
la sfârºitul anului;
16. Informare asupra inventarierii
anuale a domeniului public ºi privat în anul
2012;
17. Raport privind activitatea asistenþilor personali pe semestrul II 2012.
Se propune suplimentarea ordinei de
zi cu proiectul de hotãrâre privind retragerea respectiv excluderea oraºului
Tãlmaciu din cadrul Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã Asociaþia de
Apã Sibiu ºi aprobarea trecerii unui drum
comunal aflat în domeniul public al
comunei Racoviþa, din administrarea
Consiliului Local al comunei Racoviþa în
administrarea Consiliului Judeþean Sibiu.
Se supune la vot. Cu 11 voturi, se
aprobã ordinea de zi.
Dupa 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 analizarea decontului de
cheltuieli cu Ocolul Silvic, având în vedere
prezenþa acestora. Toþi au fost de acord
cu modificarea ordinei de zi.
Ing. Fãþan prezintã lucrãrile ce s-au
realizat în anul precedent ºi explicã
detaliat tot ce a stat la baza acestor
venituri ºi cheltuieli. Atât contractul cât ºi
amenajamentul sunt valabile pânã la
sfârºitul anului 2014.
Aratã cã, pentru lemnele din pãºunat
pe care cetãþenii din Sebeºu de Sus se
aprovizioneazã pentru iarnã ºi nu au
forme legale, se procedeaza ilegal. Orice
lemn se valorificã conform Codului Silvic.
Domnul Ritivoi: mai existã partida 590
marcatã ºi nevalorificatã.
Domnul consilier Tulban Valentin
propune sã se revinã la încasarea din
pãºunatul comunal, iar sumele sã intre la
încasarea de cãtre primarie.
Domnul ing. Fãþan: acest pãºunat nu
este în pazã la noi ºi nu este pus în
valoare prin amenajament.
Propune, de asemenea, sã se facã
amenajament ºi în pãºunat cu tufãriº.

Doamna Limbãºan Camelia nu este de
acord cu restrângrea pãºunatului.
Domnul Stoia întreabã ce lucrãri s-au
realizat la drumuri în Sebeºu de Sus.
Domnul ing. Ivan: se solicitã din partea
primãriei sã se obþinã aviz înainte de
efectuarea lucrãrilor.
Ing. Fãþan: valorificarea pãdurii s-a
realizat conform amenajamentului. Apoi
prezintã lucrãrile ce le au propuse pentru
anul 2013. Se va face un lot pentru
populaþie.
Cetãþenii din Sebeºu de Sus ridicã
problema cu tonajul maºinilor din cauza
cãrora crapã casele.
Domnul Stoia: s-a început realizarea
unei centuri a localitãþii Sebeºu de Sus.
Domnul Ivan popune sã se realizeze
oficial o centura a localitãþii Sebeºu de
Sus.
Sã fie amendaþi cei care trec cu tonaj
mare. Sã fie restricþionat tonajul. Se
supune la vot. Cu 11 voturi, se aprobã
decontul de cheltuieli.
Domnul Cândea Valer: de 7 ani vorbim
aceast[ problemã cu Ocolul Silvic ºi nimic
nu se realizeazã cu reparaþia drumurilor.
Întreab[, de asemenea, pe ing. Fãþan,
cât personal aveþi angajat. 45 de salariaþi.
Câte pãduri administreazã Ocolul Avrig.
Primãria Porumbacu de Jos, Racoviþa ºi
3 Composesorate: Racoviþa, Scorei ºi
Sãcãdate. Comuna poate stabili preþul la
licitaþie. Cetãþenii din Sebeºu de Sus
solicitã sã se interzica total sã se treacã
prin sat cu maºini mari cu lemne.
Doamna Peciu: s-a stabilit sã se punã
ºicane la Cheiºoara.
Domnul Cândea: nu au voie sã circule
cei din Sebeºu de Jos. Cei care au
parchet de la Ocolul Avrig nu mai au voie
sã circule.
Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind închiderea contului de execuþie bugetarã pe
anul 2012.
Domnul preºedinte de ºedinþã aratã cã
proiectul este avizat de comisia de specialitate ºi întreabã dacã sunt discuþii pe
marginea proiectului. În caz contrar, se
supune la vot. Cu 8 voturi pentru ºi 3 abþineri (ale doamnei Peciu Florianu Florina,
Mãerean Ana ºi Limbãºan Camelia), se
adoptã Hotãrârea nr. 3/2013.
Având în vedere cã la ºedinþã participã
si asistentul social, se analizeazã ºi infor-

HOTÃRÂREA nr
nr.. 10/2013

HOTÃRÂREA nr
nr.. 4/2013

privind aprobarea trecerii unui drum comunal aflat în
domeniul public al comunei Racoviþa, din administrarea
Consiliului Local al comunei Racoviþa în administrarea
Consiliului Judeþean Sibiu

privind reorganizarea reþelei ºcolare în
comuna Racoviþa, judeþul Sibiu, pentru anul
ºcolar 2013-2014

Consiliul Local al comunei Racoviþa, judetul Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din data de 25 ianuarie 2013,
Analizând referatul primarului nr. 218/2013, de asemenea
adresa Consiliului Judeþean nr. 595/2013 privind trecerea unui drum
comunal aflat în domeniul public al comunei Racoviþa, din
administrarea Consiliului Local al comunei Racoviþa în administrarea
Consiliului Judeþean Sibiu.
Vãzând raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului
Local Racoviþa.
În temeiul art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 2,
lit. e, art. 115 alin. 1 lit. b, din Legea 215/2001 a administraþiei
publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE :
Art. 1 (1) Se aprobã trecerea drumului comunal DC 58, aflat în
domeniul public al comunei Racoviþa, din administrarea Consiliului
Local al comunei Racoviþa în administrarea Consiliului Judeþean
Sibiu, pe perioada executãrii lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii,
având datele de identificare începând din DJ 105 G pânã în limita
intravilanului localitãþii Sebeºu de Sus (conform cadastru De 1378);
(2) Predarea/ primirea drumului se va face în baza unui proces
verbal, înainte ºi dupã terminarea lucrãrilor de întreþinere ºi
reparaþii;
Art. 2 Dupã finalizarea lucrãrilor, drumul comunal DC 58 se
retransmite din administrarea Consiliului Judeþean Sibiu, în
administrarea Consiliului Local al comunei Racoviþa;
Art. 3 (1) Cu decere la îndeplinire a prezentei hotãrâri se
împuterniceºte primarul comunei Racoviþa;
(2) Hotãrârea se comunicã Instituþiei Prefectului- Judeþul Sibiu,
în vederea exercitãrii controlului de legalitate ºi se aduce la
cunoºtinþa publicã prin grija secretarului.
Adoptata în Racoviþa, la data de 25 ianuarie 2013.
PREªEDINTE, CONSILIER DRÃGOI DIONISIE
CONTRASEMNEAZÃ, SECRET
AR, P
AVEL VIRGINIA
SECRETAR,
PA

Consiliul Local al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu,
întrunit în ºedinþa ordinarã din 25 ianuarie 2013,
Având în vedere adresa ºcolii nr. 127/2013, Avizul
conform al Inspectoratului ªcolar JudeÞean Sibiu nr.
204/2013, se menþine reþeaua ºcolarã din raza de
competenþã a comunei Racoviþa pentru anul ºcolar
2013-2014, în ªcoala Gimnazialã Racoviþa- unitate cu
personalitate juridicã cu structura aferentã ªcoala
primarã Sebeºu de Sus.
Vãzând avizul comisiei de specialitate al Consiliului
Local Racoviþa.
În conformitate cu dispoziþiile art. 95 din Legea
Educaþiei Naþionale nr. 1/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi prevederile art. 104 din
Metodologia de fundamentare a cifrei de ºcolarizare ºi
stabilirea reþelei unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
de stat pentru anul ºcolar 2013-2014, aprobatã prin
OMECTS nr. 6694/2011.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 ºi 6 lit. a
pct. 1, art. 45 alin. 1, din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se aprobã reorganizarea reþelei ºcolare în
comuna Racoviþa, judeþul Sibiu, pentru anul 2013-2014,
astfel:
ªcoala Gimnazialã Racoviþa- unitate cu personalitate
juridicã, cu structura aferentã- ªcoala primarã Sebeºu
de Sus;
Art. 2 De ducere la îndeplinire a prezentei ºi
perfectare a formalitãþilor necesare rãspunde doamna
Floare Mihaela, în calitate de director al unitãþii de
învãþãmânt.
Adoptatã în Racoviþa, la 25 ianuarie 2013.
PREªEDINTE, CONSILIER DRÃGOI DIONISIE
CONTRASEMNEAZÃ, SECRET
AR,
SECRETAR,
PAVEL VIRGINIA

marea privind asistenþii personali pe
semestrul II 2012. Doamna Mãerean Ana
întreabã referitor la persoanele cu handicap câte avem angajate, câte cu
indemnizaþie.
Se supune la vot. Cu 11 voturi, se
aprobã materialul.
2. Proiect de hotãrâre privind reorganizarea reþelei ºcolare pe raza comunei
Racoviþa pentru anul ºcolar 2013- 2014.
Nu sunt probleme. Se supune la vot.
Cu 11 voturi, se adoptã Hotãrârea nr. 4/
2013.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
planului de acþiuni ºi lucrãri de interes local pe anul 2013.
Nu sunt probleme. Se supune la vot.
Cu 11 voturi, se adoptã Hotãrârea nr. 5/
2013.
4. Proiect de hotãrâre privind acordarea
unui mandat primarului comunei Racoviþa
de a vota favorabil pentru primirea a noi
membri în Asociaþia de Apã Sibiu.
Nu sunt probleme. Se supune la vot.
Cu 11 voturi, se adoptã Hotãrârea nr. 6/
2013.
Propun sã se dezbatã acum proiectul
de hotãrâre privind retragerea respectiv
excluderea oraºului Tãlmaciu din Asociaþia
de Apã Sibiu.
Nu sunt probleme. Se supune la vot.
Cu 11 voturi, se adoptã Hotãrârea nr. 11/
2013.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea
cotizaþiei pentru participarea comunei
Racoviþa la Asociaþia Gal Þara Oltului.
Domnul ing. Ivan întreabã ce avantaje
avem pe Gal. Doamna Peciu, în calitate
de preºedinte Gal, aratã cã se pot depune proiecte atât de persoane fizice cât ºi
de persoane juridice. Domnul primar
informeazã cã ar dori obþinerea unei
finanþãri pentru obþinerea unui
buldoexcavator.
Doamna Peciu: va fi finanþare pentru
proiecte pe Mãsura 141, 322 etc. Se
supune la vot. Cu 10 voturi pentru ºi 1
împotrivã, al domnului Cândea Valer, se
adoptã Hotãrârea nr. 7/2013.
6. Proiect de hotãrâre privind acordarea unui mandat primarului comunei
Racoviþa de a vota în ADI Eco Sistem
Avrig.
Nu sunt probleme. Se supune la vot.
Cu 11 voturi, se adoptã Hotãrârea nr. 8/
2013.

7. Proiect de hotãrâre privind achiziþionarea unui teren în suprafaþã de 820 mp,
reprezentând terenul aferent SRM
Sebeºu de Sus.
Se propune sã se treacã la discuþii. Nu
sunt dezbateri. Se supune la vot. Cu 9
voturi pentru ºi 2 abþineri (ale doamnelor
Peciu Florianu Florina ºi Limbãºan
Camelia), se adoptã Hotãrârea nr. 9/
2013.
8. Proiectul de hotãrâre privind
aprobarea trecerii unui drum comunal
aflat în domeniul public al comunei
Racoviþa, din administrarea Consiliului
Local al comunei Racoviþa în administrarea Consiliului Judeþean Sibiu.
Nu sunt probleme. Se supune la vot.
Cu 11 voturi, se adoptã Hotãrârea nr. 10/
2013.
9. Aprobarea tarifului de canalizare.
Se supune la vot. Cu 11 voturi, se
aprobã preþul de canalizare, urmând a se
completa hotãrârea de delegare a
serviciului de predare a apei canal.
10. Raportul primarului pe anul 2012.
Având în vedere cã toatã lumea a avut
materialele, propun sã se treacã direct la
discutii.
Doamna Limbaºan Camelia solicitã sã
se clarifice situaþia cu achiziþia publicã a
lucrãrii de asfaltare în Racoviþa. De
asemenea, apar multe lucrãri de care
Consiliul Local nu are cunoºtinþã. Solicitã
sã fie mai bine informaþi.
Doamna Peciu Florina Florianu:
lucrãrile mari sã se aprobe prin Consiliul
Local. Pentru lucrãrile care se executã,
sã fie informat Consiliul Local.
Celelalte materiale de pe ordinea de
zi, având în vedere cã au fost depuse în
dosarele de ºedinþã. sã se discute pe
marginea lor dacã sunt neclaritãþi. Nu au
fost probleme pe marginea materialelor.
Se trece la cererea domnului Fogoroº
Ieronim privind propunerea sa în ceea ce
priveºte terenul de la staþia de epurare.
Domnul Cândea întreabã de ce nu
s-a rezolvat aceasta cerere pânã acum.
Doamna Peciu Florianu Florina propune
sã se procedeze la fel cum s-a procedat
cu doamna Buza.
Nemaifiind probleme, declar închise
lucrãrile ºedinþei, pentru care semnãm
alãturat.
Preºedinte
Preºedinte,, Drãgoi Dionisie
irginia Pavel
Secretar,, V
Virginia
Secretar

HOTÃRÂREA nr
nr.. 3/2013
privind închiderea contului de execuþie bugetarã pe anul 2012
Consiliul Local al comunei Racoviþa , judeþul Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã din
data de 25 ianuarie 2013,
Având în vedere raportul nr. 82/2012 al Serviciului Contabilitate, privind închiderea
contului de execuþie bugetarã pe anul 2012, precum ºi expunerea de motive a
primarului.
Vãzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Þinând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006- republicatã, privind
Finanþele Publice Locale, a Legii nr. 500/2002 privind Finanþele Publice, precum ºi de
Ordinul MF nr. 2839/2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind închiderea
exerciþiului bugetar pe anul 2012.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit. a, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;
HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se aprobã închiderea contului de execuþie bugetarã pe anul 2012, dupã cum
urmeazã:
Secþiunea funcþionare
- la partea de venituri, suma de 3.423.549,78 lei
- la partea de cheltuieli, suma de 2.785.435,28 lei
- sold la încheierea anului bugetar, suma de 638.114,50 lei
Secþiunea dezvoltare
- la partea de venituri, suma de 92.500,00 lei
- la partea de cheltuieli, suma de 77.920,27 lei
- sold la încheierea anului bugetar, suma de 14.579,73 lei
Venituri total- suma de 3.516.049,78 lei
Cheltuieli total- suma de 2.863.355,55 lei
Sold total- suma de 652.694,23 lei
Adoptatã în Racoviþa, la 25 ianuarie 2013.

ANUNÞ
Olariu Simion, primarul comunei Racoviþa, informeazã cetãþenii cã, începând cu
data de 1.03.2013, sistemul de alimentare cu apã canal al comunei Racoviþa va fi
preluat de Asociaþia de Apã Sibiu. Rugãm cetãþenii care nu sunt racordaþi la
reþeaua de canalizare sã urgenteze demersurile de racordare deoarece, în
condiþiile predãrii, tarifele de racordare vor fi aplicate de operatorul Apa Canal
Sibiu.
Este interzisã racordarea la reþeaua pluvialã sau grajdiuri în reþeaua de
canalizare, cei depistaþi vor fi taxaþi conform tarifelor societãþii.
P rimar
rimar,, Olariu Simion

rosu galben albastru negru

Procesul verbal al ºedinþei e
ordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 25 ianuarie 2013
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Sãrbãtoriþii lunii februarie
Continuãm ºi în aceastã numãr al
publicaþiei Jurnalul de Racoviþa
publicarea numelor tuturor cetãþenilor
comunei, nãscuþi între anii 1971-1980,
ce îºi aniverseazã ziua de naºtere în
aceastã lunã. Aceastã rubricã este
realizatã cu sprijinul consilierului local
Ana Mãerean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor.

RACOVIÞA
Daniela Rusu (nr. 8), Iosif Maxim (nr.
23), Iuliana Sãlãgean (nr. 55), Daniel
Mihaiu (nr. 102), Mircea Murãrescu (nr.
115), Codruþa Dobrin (nr. 125), Aurel
Fogoroº (nr. 144), Gheorghe Trifu (nr.
161), Mariana Mãrginean (nr. 171),
Florentina Nemeº (nr. 175), Mãrioara

Popa (nr. 188), Valentin Fogoroº (nr.
205), Simona David (nr. 218), Daniel
Dragotã (nr. 249), Mircea Limbãºan (nr.
260), Mircea Mereº (nr. 265), Ioan
Ciungu (nr. 307), Gheorghe Rostaº (nr.
311), Florin Limbãºan (nr. 328),
Gheorghe Drãgoiu (nr. 340), Sorin
Murãrescu (nr. 359), Elena Vasiu (nr.
366), Gheorghe Neagu (nr. 368),
Angela Sorcã (nr. 369), Mariana Cîndea
(nr. 374), Corina Pãcurariu (nr. 409),
Ionel Drãgoi (nr. 413), Viorel Brãtilescu
(nr. 421), Marcel Lazea (nr. 433), Simion
Fogoroºiu (nr. 445), Sorina Hulpuº (nr.
454), Gheorghe Haºegan (nr. 455),
Valentin Cãlin (nr. 470), Ioan Balea (nr.
514), Aurelia Samoilã (nr. 533), Irina
Samoilã (nr. 533), Simona Fãcãleþ (nr.
551), Lucica Vereº (nr. 557), Daniela

Samoilã (nr. 581), Anghel Gheorghiþã
(nr. 592), Valentin Stîngã (nr. 596).

SEBEªU DE SUS
Daniela Floare (nr. 6), Simona
Drãgiciu (nr. 52), Ioan Drãgoiu (nr. 56),
Irina Mate (nr. 65), Georgeta Stoia (nr.
70), Ioan Stoia (nr. 127), Adriana Poºa
(nr. 220), Ioana Bãrtuº (nr. 316), Crina
Trandafir (nr. 317), Laurenþiu Stãnescu
(nr. 320), Ana Cãian (nr. 321), Dan
Bãrtuº (nr. 323), Ionuþ Bãrtuº (nr. 323).
Urãm sãrbãtoriþilor acestei luni, multã
sãnãtate, fericire ºi bucurii alãturi de cei
dragi.
O urare specialã pentru Ioan Stãnilã86 de ani (nr. 121- Sebeºu de Sus) ºi
Filofteia Enãchescu- 92 de ani (nr. 128LA MULÞI ANI!
Sebeºu de Sus).

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu
ºi a comunelor arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa,
Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate a
actului de identitate, dar nu mai puþin de
15 zile, titularul acestuia are obligaþia sã
solicite serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor eliberarea unei
noi cãrþi de identitate, prezentând
urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de
identitate (se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de

alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea
de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, dacã
este cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei
decedat/ã, dacã este cazul, original ºi
copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor
minori cu vârsta mai micã de 14 ani, dacã
este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea
cãrþii de identitate de 7 lei ºi a taxei de
timbru de 4 lei, achitate la casieria

Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani
trebuie sã se prezinte la S. P.C. L. E. P.
Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea
eliberãrii unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de
identitate, semnatã atât de minor, cât ºi
de pãrinte/reprezentant legal (se
primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi
sau al reprezentantului legal, original ºi
copie;
- documentul cu care pãrintele/

reprezentantul legal, face dovada adresei
de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor
sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ,
definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea
cãrþii de identitate de 7 lei ºi a taxei de
timbru de 4 lei, achitate la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul
se prezintã la ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi
sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din cadrul

centrului specializat aflat sub autoritatea
serviciului public de asistenþã socialã sau
de persoana cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
8– 16
MARÞI
8– 16
MIERCURI
10,30– 18,30
JOI
8– 16
VINERI
8– 13,30
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier, Elena- Delia Stancu

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) desfãºoarã în perioada 1 februarie - 10 iunie 2013, Campania de informare privind primirea
cererilor de sprijin pe suprafaþã, având
sloganul: “Fii Fermier European!
Depune la APIA Cererea de
sprijin! În Campania 2013 ne
pregãtim pentru viitoare Politicã
Agricolã Comunã.”
Obiectivul general al campaniei îl

reprezintã informarea fermierilor
cu privire la fondurile europene
ºi naþionale destinate schemelor/
mãsurilor de sprijin pe suprafaþã
în anul 2013, precum ºi la modalitatea de accesare a acestora.
Se pune accent în continuare
pe informarea eficientã a fermierilor cu privire la aplicaþia de
identificare online a parcelelor
agricole – IPA Online, prin care
beneficiarii îºi pot vizualiza, prin
conexiune la internet, propriile
parcele digitizate în campania
anterioarã ºi îºi pot digitiza ºi alte
parcele prin identificare pe ortofotoplanurile
disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.
Buna informare a fermierilor reprezintã
una din primele ºi cele mai importante
condiþii pentru derularea la timp ºi corectã
a întregului proces de absorbþie a
fondurilor europene alocate pentru
sectorul agricol din România.
Pe durata Campaniei, centrele
judeþene ºi locale ale Agenþiei vor organiza sesiuni de informare ºi instruire a

fermierilor ºi respectiv a administraþiei agricole din primãrii, cu privire la perioada de
depunere a cererilor de sprijn pentru plãþi
pe suprafaþã în anul 2013, modalitatea de
completare a acestora, condiþiile de
eligibilitate impuse de legislaþia europeanã
ºi naþionalã, tipurile de controale impuse
de regulamentele europene, precum ºi la
pachetele financiare care pot fi accesate
în cadrul mãsurilor de sprijin pe suprafaþã.
În cadrul sesiunilor de instruire se va
acorda o atenþie deosebitã procedurii de
completare electronicã a declaraþiei de
suprafaþã ºi identificare, respectiv de
schiþare corectã, online a parcelelor
agricole. De asemenea, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a
respecta normele de ecocondiþionalitate
pe toate suprafeþele agricole utilizate. De
aceste instruiri vor beneficia atât fermierii
cât ºi administraþia agricolã din primãrii,
respectiv personalul din bibliotecile judeþene ºi comunale cuprinse în programul
Biblionet.
Informaþii suplimentare:
Campania de primire a cererilor de

În atenþia crescãtorilor de bovine
În conformitate cu Ordinul peºedintelui
A.N.S.V.S.A. nr. 40/2010 completat cu
Ordinul 28/2011 (implementarea procedurilor de identificare ºi înregistrare a
animalelor), bovinele, ca ºi alte specii
(cabaline, ovine, caprine ºi suine), circulã
pe teritoriul României numai dacã sunt
identificate, înregistrate în Baza Naþionalã de Date (B.N.D.) ºi sunt însoþite de
formulare de miºcare ºi de paºaport (în
cazul bovinelor ºi cabalinelor) precum ºi
de alte documente prevãzute de normele
sanitar-veterinare în vigoare.
Bovinele, ovinele ºi caprinele care
sunt destinate tãierii în abator trebuie
însoþite ºi de certificatul de sãnãtate
animalã pentru animalele vii eliberat de
medicul veterinar din localitate.
Prin actele normative emise se prevede
ca toate exploataþiile din România,
respectiv din Judeþul Sibiu, trebuie sã
deþinã o carte de exploataþie, distribuitã
proprietarului de la sediul D.S.V.S.A din
judeþul de reºedinþã a acesteia.
În vederea implementãrii legislaþiei
specifice, conducerea D.S.V.S.A. Sibiu

atenþioneazã cã fiecare deþinãtor de
animale are urmãtoarele obligaþii:
- Sã coopereze cu medicul veterinar
de liberã practicã, împuternicit, de la
C.S.V din localitate, pentru ca toate
animalele sã fie identificate prin crotaliere,
având în vedere cã data limitã pentru
identificare ºi înregistrare în Baza
Naþionalã de Date (B.N.D.) la animalele
din specia bovinã este de pânã la 20 de
zile de la naºtere;
- Sã comunice medicului veterinar de
liberã practicã, împuternicit, de la C.S.V
din localitate, orice eveniment petrecut în
exploataþie, (naºtere, moarte, pierdere
crotalie, dispariþie, sau regãsire animal)
în maxim 7 zile;
- În termen de 7 zile de la achiziþionarea
de animale, sã notifice medicului veterinar
de liberã practicã împuternicit, prezenþa
respectivelor animale în exploataþie;
- Sã comunice medicului veterinar
împuternicit din localitate, orice intenþie
de miºcare a animalelor, solicitând
eliberarea formularului de miºcare.
În termen de 14 zile de la data

identificãrii ºi înregistrãrii în Baza
Naþionalã de Date a bovinei, deþinãtorul
bovinei solicitã D.S.V.S.A, Sibiu eliberarea paºaportului, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip;
- copie de pe buletin sau carte de
identitate a solicitantului;
- dovada cã este deþinãtorul bovinelor
(copie de pe cardul exploataþiei în care
sunt deþinute animalele, copie de pe F1,
formular de miºcare, formular de
declarare eveniment) pe baza cãruia
personalul din D.S.V.S.A sã poatã verifica în Baza Naþionalã de Date, înregistrarea animalului ºi locaþia acestuia;
- La ridicarea paºaportului de la
D.S.V.S.A, deþinãtorul de animale din
specia bovine achitã suma de 5 lei
pentru un paºaport.
În cazul pierderii paºaportului, în termen
de 3 zile de la data înregistrãrii în B. N. D.
a acestei fapte, deþinãtorul animalelor
solicitã D.S.V.S.A. Sibiu, prin cerere,
eliberarea paºaportului duplicat, achitând
suma de 25 lei pentru un paºaport.

sprijin pe suprafaþã se va derula în perioada 1 martie – 15 mai 2013, respectiv
10 iunie, cu penalizãri de 1% pentru
fiecare zi de întârziere.
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.
(O sesiune de informare ºi instruire a
fermierilor ºi a personalului din cadrul
Primãriei s-a desfãºurat ºi la Racoviþa,
luni, 18 februarie.)
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

În cazul transmiterii dreptului de
proprietate asupra animalelor din specia
bovine prin vânzare sau donaþie, vechiul
proprietar are obligaþia de a preda
noului deþinãtor paºaportul bovinei,
operaþiune care trebuie comunicatã ºi
medicului veterinar din localitate.
În cazul moºtenirii animalelor din
specia bovine, noul deþinãtor, în cazul în
care nu intrã în posesia paºaportului, are
obligaþia de a solicita D.S.V.S.A Sibiu,
eliberarea unui duplicat.
Atenþionãm, cã în vederea monitorizãrii miºcãrii animalelor, deþinãtorul
acestora are obligaþia de a prezenta organelor de control ºi de inspecþie sanitarveterinarã, documentele de însoþire ale
animalelor, iar în cazul în care nu poate
face dovada identificãrii ºi trasabilitãþii
animalului în cauzã, autoritatea sanitarã
veterinarã considerã acest animal cu risc
major în difuzarea de boli, îl va pune sub
restricþie ºi îl va dirija pentru sacrificare sau
ucidere, conform prevederilor legale, pe
cheltuiala proprietarului ºi aplicã amendã
contravenþionalã, între 1.000 ºi 5.000 lei.
Controalele efectuate în prima jumãtate
a lunii februarie au identificat ºi unele
abateri de la legislaþia din acest domeniu,
respectiv miºcarea bovinelor fãrã anun-

þarea medicului veterinar ºi fãrã documente sanitar-veterinare. Pentru
deficienþele constatate au fost aplicate
trei amenzi în valoare de 2.500 lei la o
fermieri ºi doi crescãtori individuali,
proprietari de bovine.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Ioan,, Compartiment
Comunicare la D.S.V
.S.A Sibiu
D.S.V.S.A

IMPOR
TANT
IMPORT
Informãm cetãþenii comunei cã, de
puþin timp, Biroul de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã Avrig (Cartea
Funciarã) din cadrul Oficiului de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Sibiu,
funcþioneazã în sediul situat pe strada
Gheorghe Lazãr, nr. 41 (lângã
Circumscripþia Fiscalã).
Programul de lucru cu publicul este
urmãtorul: de luni pânã vineri, între
orele 8,30-11,30 (depuneri acte) ºi
12,30- 14,30 (eliberãri acte).
Numãrul de telefon/fax al biroului a
rãmas acelaºi: 0269-523300.
Pânã la sfârºitul anului trecut, Biroul
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã
Avrig a funcþionat într-un spaþiu al
Judecãtoriei Avrig.
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Maria Murãrescu - o poveste de viaþã...
La jumãtatea lunii martie (17 martie), Maria
Murãrescu, una dintre cele mai în vârst[ persoane
din comunã, va împlini frumoasa vârstã de 95 de
ani. Pentru cã viaþa trãitã de aceasta poate
constitui un exemplu, o poveste de urmat de cãtre
cei mai tineri cetãþeni ai comunei, pentru a ne
continua periplul nostru în cãutarea micilor
legende ale comunei, dar ºi pentru a-i ura, în
avans, LA MULÞI ANI!, la iniþiativa primarului
Simion Olariu am poposit zilele trecute, pentru
câteva minute, la Maria Murãrescu. Ne-a însoþit în
aceastã vizitã viceprimarul comunei, Caludiu Trifu.

A parcurs aproape toate
evenimentele ce au marcat
secolul trecut
Nãscutã în anul Marii Uniri de
la Alba Iulia, Maria Murãrescu a
avut ºansa de a fi pãrtaºã la unele
dintre cele mai importante momente ce au marcat istoria þãrii în
secolul ce a trecut. Astfel, ne-a
povestit ºi nouã cu oarecare
nostalgie, cum au fost anii
copilãriei, cum s-a mãritat la 15
ani cu Iosif, cum a reuºit sã treacã
peste criza mondialã, perioadele
de foamete sau de cel de-al Doilea

Primãvara a sosit,
Iarba pe câmp a înverzit,
Pomii au înmugurit,
Ghioceii au înflorit,
8 Martie a sosit.
Femeile-s bucuroase
Cã este o zi aleasã,
Cã asta e ziua lor
ªi-o petrec cu drag ºi dor.
De ziua voastrã, dragi femei,
Astãzi vã fac o urare,
Cã e zi de sãrbãtoare.
Sã aveþi bunãtãþi pe masã
Cã este o zi aleasã,
Voi cu toate vã-ntâlniþi
ªi într-un chef mare porniþi.
Cu soþii s-o duceþi bine
"La mulþi ani!", zile senine,
ªi-n deplinã amintire,
LA MULÞI ANI, cu fericire!
Cu multã dragoste,
Maria Bucur

Rãzboi Mondial, când a tebuit,
printre altele, sã se descurce
singurã cu gospodãria, familia ºi
celelalte treburi, bãrbatul fiind
plecat un timp pe front. Dintre toate
vremurile însã, perioada comunismului, a fostului CAP, i se pare
cã a fost cea mai grea ºi cu lipsuri.
"Când a venit vremea CAP-ului,
cu cote ºi munci, a fost tare greu.
Erai obligat sã dai cotã, iar cu banii
obþinuþi nu reuºeai sã cumperi
mare lucru. Atunci a fost greu
pentru toþi.", ne-a spus Maria
Murãrescu.
A avut cinci copii, care i-au
umplut casa de nepoþi ºi strãnepoþi, acest fapt fiind pentru ea
una din cele mai mari bucurii ale
vieþii. Acum, locuieºte cu unul dintre nepoþi ºi familia acestuia, iar, în
opinia sa, bucuriile de care are
parte nu pot fi exprimate în cuvinte, fiind extrem de mulþumitã de
traiul ºi atenþia de care beneficiazã.
"Nu ºtiu sã mai fie bãtrâni îngrijiþi
aºa cum sunt eu, omeniþi ca mine.
Nepotul, soþia sa ºi strãnepoatele
au mare grijã de mine.", ne-a spus
cu satisfacþie Maria Murãrescu.

Tinereþe, nu
pleca...

trei sute de ii, unele dintre acestea
ajungând în Statele Unite ale
Americii sau în Canada. Femeile
îmi aduceau pânza iar eu le
isprãveam cu mare grijã. M-am
învãþat singurã, am prins de pe la
cine am putut, iar la un moment
dat reuºeam sã câºtig bani frumoºi
din aceastã muncã. Am þesut ºi
covoare, feþe de masã, coverturi
pentru pat, dar am fãcut ºi nãframe
Pasiune pentru diverse
(cârpe, cum le spumem noi)
meºteºuguri tradiþionale
pentru cap. ªi acum, câteodatã
Pentru cã nu a avut niciodatã mã apucã câte-o dorinþã de a mai
foarte mulþi bani, dar ºi din cauzã lucra, dar nu mai prea mã mai ajutã
cã, datoritã mamei sale ºi nu ochii.", spune Maria.
numai, a reuºit sã "prindã" din co- Activã în gospodãrie
pilãrie tainele þesutului ºi cusutului,
Chiar dacã acum nu mai prea
Maria Murãrescu a iubit
meºteºugul coaserii hainelor poate coase, munca în gospodãrie
populare tradiþionale. "Am înv[þat face încã parte din preocupãrile
diverse meºteºuguri tradiþionale de zi cu zi ale lui Maria Murãrescu.
încã din 1927, când aveam doar Îngrijeºte zilnic de pãsãrile din
9 ani. De atunci, am cusut cam curte, pânã la Crãciunul trecut a

fost responsabilã cu îngrãºatul
porcului, face mai mereu câte
ceva.
Întrebatã despre secretul vieþii
sale active, femeia ne-a spus cã
echilibrul ºi cumpãtarea au
ajutat-o sã ducã viaþa de pânã
acum. De la masa s-a nu a lipsit
niciodatã nimic, a mâncat orice, iar
uneori a mai cinstit ºi câte un pahar
de vin sau de þuicã. De asemenea,
nu s-a abþinut nici de la cafea, ºi
acum câte o ceaºcã fãcând zilnic
parte din meniul sãu. În afarã de
alimentaþie, se pare cã ºi munca în
aer liber a ajutat-o, dar ºi faptul
cã a cam stat deoparte de
scandaluri ºi neînþelegeri cu cei
apropiaþi. De asemenea, Maria
Murãrescu ne-a mãrturisit cã nu
mai foloseºte niciun fel de medicament, decât în cazurile când este
neapãratã nevoie, iar boala a cam
ocolit-o în ultima perioadã.

"Lumea de azi o duce greu"
Nu puteam încheia scurta
noastrã vizitã la lelea Maria fãrã a
o întreba cum i se pare viaþa ºi
lumea de acum? N-a dorit sã spunã
prea multe, ºtie cã este o perioadã
grea pentru toþi dar cea mai mare
tristeþe a sa e cã oamenii nu se mai
prea înþeleg între ei. "La mine,
televizorul este aproape tot timpul
pornit, dar cel mai mult mã uit sau
ascult la ETNO. Îmi place muzica
popularã. În plus, nu vreau sã mai
aflu de toate nenorocirile despre
care se discutã pe celelalte canale
tv.", a concluzionat racoviceana.
Am plecat de la Maria
Murãrescu mai bogaþi, nu înainte
de a-i mulþumi pentru cã ne-a
primit ºi a vorbit cu noi. La mulþi
ani!, cu multã sãnãtate ºi fericire
alãturi de cei dragi!

Fondurile REGIO prefigureazã viitoarea perioadã de finanþare 2014-2020

ADR CENTRU a finalizat prima versiune de lucru a strategiei
de dezvoltare a Regiunii Centru pentru urm[torii ani
• Documentul este supus lucru judeþene, dar ºi întâlniri
consultãrii publice pe site- individuale cu promotorii de
ul www
.regio.adrcentru.ro proiecte. Dezbaterile din cadrul
www.regio.adrcentru.ro
acestor întâlniri s-au axat pe
Agenþia pentru Dezvoltare completarea portofoliului regional
Regionalã Centru a finalizat re- de proiecte propuse ºi necesare,
cent prima versiune de lucru a identificate de cãtre autoritãþile
Strategiei de Dezvoltare a Re- publice locale. S-a urmãrit ca progiunii Centru pentru perioada iectele propuse sã aibã obiectivele
2014-2020. Strategia de dezvol- clar stabilite, inclusiv modul de
tare regionalã este parte a Planului atingere ºi mãsurare a acestora,
de Dezvoltare a Regiunii Centru, prin stabilirea unor indicatori de
principalul document de planificare proiect uºor verificabili. De
ºi programare la nivel regional asemenea, discuþiile au vizat anaelaborat de ADR Centru, în liza resurselor necesare pentru
parteneriat cu grupurile de lucru elaborarea ºi implementarea projudeþene ºi avizat de membrii iectelor, inclusiv sursele de finanComitetului Regional de Planificare. þare. Ca atare, fiind fundamentatã
Forma finalã a documentului pe Analiza socio-economicã ºi pe
urmeazã a fi aprobatã de cãtre Analiza SWOT de la nivelul ReConsiliul de Dezvoltare Regionalã giunii Centru, Strategia de DezCentru pânã la sfârºitul anului 2013. voltare ia în considerare nevoile
Strategia de Dezvoltare îºi propune majore ale regiunii ºi are în vedere
fixarea unui cadru de dezvoltare a potenþialul sãu real de dezvoltare.
regiunii, stabilind liniile directoare Pentru o evaluare cât mai corectã
a nevoilor ºi a potenþialului regiunii,
pentru urmãtorii 7 ani.
În ultimul trimestru al anului cele douã analize menþionate
2012 ADR Centru a organizat integreazã rezultatele unor studii
întâlniri punctuale cu grupurile de sectoriale elaborate la nivel re-

gional în perioada 2010-2011. Prin
activitatea desfãºuratã în cadrul
Comitetului Regional de Planificare
ºi a grupurilor tematice ºi judeþene
de lucru s-a urmãrit implicarea
actorilor relevanþi pentru
dezvoltarea regionalã în toate
etapele procesului de planificare ºi
programare. Au fost avute în vedere
de asemenea ºi strategiile de
dezvoltare ale judeþelor regiunii
pentru perioada urmãtoare.
Astfel, Strategia de Dezvoltare a
Regiunii Centru cuprinde 6 axe
prioritare de dezvoltare, fiecare
dintre acestea grupând un numãr
de prioritãþi ºi mãsuri specifice,
respectiv dezvoltarea urbanã ºi
dezvoltarea infrastructurii tehnice ºi
sociale regionale; creºterea
competitivitãþii economice ºi
stimularea inovãrii; protecþia mediului
înconjurãtor, concomitent cu
creºterea eficienþei energetice ºi
stimularea utilizãrii surselor alternative de energie; dezvoltarea zonelor
rurale, prin sprijinirea agriculturii ºi
silviculturii; dezvoltarea turismului,
inclusiv sprijinirea activitãþilor

culturale þi recreative; dezvoltarea
resurselor umane, odatã cu
creºterea incluziunii sociale.
”Programarea
dezvoltãrii
regionale este o acþiune deosebit
de complexã, care presupune
consultãri publice largi ºi un
parteneriat puternic între actorii din
regiune care intervin în acest proces.
Prin aceastã Strategie am dorit sã
armonizãm nevoile identificate la
nivelul comunitãþilor locale, rezultate
în urma întâlnirilor de lucru, dar ºi
din documentele de planificare.
Avem finalizate nu numai analizele
socio-economice, ci ºi analiza
punctelor tari ºi slabe, dar ºi a
oportunitãþilor de la nivel regional,
precum ºi 14 studii în diverse domenii
de interes regional, de la profilele
socio-economice ale judeþelor la
analiza demograficã a Regiunii, sau
la cea a infrastructurii, fiind atinse ºi
subiecte precum potenþialul energetic ºi al resurselor de energie
regenerabilã, sau al dezvoltãrii
turismului. De fapt, toate aceste
documente pot fi consultate pe
paginile noastre de Internet.

Acum vom trece la selectarea
proiectelor necesare ºi prioritizarea
acestora, activitãþi pentru care
avem nevoie de implicarea comunitãþii. Dorim ca aceastã Strategie
sã asigure dezvoltarea economicã
ºi socialã unitarã ºi echilibratã a
judeþelor ºi a întregii regiuni”, a
declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.
Versiunea de lucru a Strategiei
de Dezvoltare a Regiunii Centru
pentru perioada 2014-2020 poate
fi consultatã pe site-urile ADR
Centru, la urmãtoarele linkuri:
h t t p : / / w w w. a d r c e n t r u . r o /
Detaliu.aspx?t=Strategia20142020
ºi http://regio.adrcentru.ro/
Detaliu.aspx?t=PORProgramare20142020.
Pe mãsurã ce vor fi actualizate,
se vor publica pe aceste site-uri
ºi versiunile de lucru ulterioare,
precum ºi versiunea finalã a
Strategiei de Dezvoltare a
Regiunii Centru pentru perioada
2014-2020.
Alba Iulia, 12.02.2013

Omule, cât eºti în viaþã
Iubeºte ºi-þi petrece
Cãci nu ºti viaþa cum trece.
Tinereþe nu pleca,
ªi mai stai în viaþa mea,
Cã eu îþi voi da de toate
Stai cu mine, pân la moarte.
Tinereþea când te lasã
Bãtrâneþea-i dupã casã.
ªi acum când te gândeºti
Cum ai fost ºi-acum cum eºti.
Omule, mãi omule,
Viaþa trece repede.
Viaþa noastrã-i ca un nor,
Ce-l suflã vântul uºor.
De la viaþã pân la moarte,
O secundã ne desparte.
Zile bune, zile amare,
Viaþa asta-i trecãtoare
ªi când viaþa þi s-a dus,
Nu mai ai nimic de spus.
Lumea trece doar ca vântul,
Pe noi ne înghite pãmântul.
Nu iei bani, nu iei avere
Numai patru scândurele.
Omule, când pleci din lume,
Tot ce-ai strâns, al cui rãmâne?
E greu sã pleci din astã lume,
E greu sã te desparþi de ea
Dacã Domnul IIsus ne cheamã,
Cã acolo-i fericirea.
Maria Bucur

Suntem ºi pe
Facebook!
De câteva sãptãmâni,
Racoviþa, publiJurnalul de Racoviþa
caþia 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 Racoviþa. 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!
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Nu micã ne-a fost mirarea ca,
odatã ajunºi în gospodãria unde
locuieºte Maria Murãrescu, sã
constatãm cã aceasta nu era în
casã. Dupã ce am strigat-o de
câteva ori ºi am încercat la douã
uºi, am zãrit-o pe micuþa dar sprintena racoviceanã venind dinspre
ºurã. Repede, ne-a mãrturisit cã
a fost sã hrãneascã gãinile ºi sã
verifice dacã acestea au fãcut
cumva ouã. Aºa ni s-a confirmat
prima informaþie despre nonagenara comunei, aceea cã este
mereu preocupatã de treburile
gospodãreºti sau din curte.
Poftiþi în casã, la cãldurã, am
reuºit foarte repede sã realizãm
un dialog cu lelea Maria, conversaþia fiind deosebit de plãcutã,
interesantã ºi pe alocuri, amuzantã. În ciuda vârstei înaintate,
partenera noastrã de dialog a
dovedit o poftã deosebitã de
vorbã, iar în cele c]teva minute,
cât a durat vizita noastrã, ne-a
povestit fapte ºi întâmplãri din cele
mai diverse.

De Ziua
Femeii

