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Urare de Ziua Femeii
Primavara, anotimpul renaºterii, al trezirii la viaþã, face ca
ziua de 8 Martie sã fie una plinã de feminitate, zâmbete ºi
cãldurã sufleteascã.
Vã dorim un 8 Martie luminos, fericit ºi plin de bucurii!
La multi ani tuturor femeilor din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus!
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Claudiu Trifu

Compartimentul de Asistenþã Socialã din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa aduce la cunoºtinþa tuturor beneficiarilor
alocaþiei de susþinere a familiei cã orice modificare
intervenitã în ceea ce priveºte veniturile realizate de
solicitant trebuie anunþatã imediat, cu acte doveditoare, la
Primãria Racoviþa.
În caz contrar, beneficiarii riscã sã fie identificasþi imediat,
în urma verificãrilor efectuate de ANAF, ºi vor fi obligate sã
returneze sumele primite în mod necuvenit.

Încã o lunã pentru a putea
beneficia de bonificaþie 10%
la plata impozitelor locale cu
anticipaþie
Reamintim cetãþenilor comunei ce au de achitat diverse obligaþii
cãtre bugetul local cã, pentru plata integralã cu anticipaþie pânã la
data de 31 martie 2014, inclusiv, persoanele fizice beneficiazã de
o bonificaþie de 10% la impozitul pe clãdiri, teren ºi auto.
De asemenea, cei ce doresc pot plãti impozitele ºi în douã tranºe,
cu termene limitã 31 martie ºi 30 septembrie, fãrã a plãti majorãri
de întârziere.
Contribuabilii la bugetul local se pot prezenta la casieria Primãriei
Racoviþa pentru plata obligaþiilor fiscale de luni pânã vineri, între
orele 8 ºi 13.

Invitaþie la curãþenia de
primãvarã
Conducerea Primãriei comunei Racoviþa îi invitã pe toþi
proprietarii de imobile din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus sã
întâmpine primãvara, anotimpul reînvierii naturii, prin participarea
la campania de curãþenie.
Astfel, cetãþenii comunei sunt rugaþi sã efectueze lucrãrile de
curãþenie necesare (curãþarea ºanþurilor, rigolelor pentru
scurgerea apelor pluviale, a marginilor terenurilor), în faþa sau
în jurul imobilelor deþinute. De asemenea, spaþiile verzi din
preajma imobilelor trebuie curãþate de resturile vegetale uscate,
pomii trebuie toaletizaþi, iar rondurile pentru flori trebuie sãpate.
Depinde doar de noi sã demonstrãm cã suntem gospodari ºi
trãim într-o comunã frumoasã!

Informaþii utile pentru rentierii agricoli
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã,
pentru a intra în posesia rentei viagere
cuvenite pentru anul 2013, rentierii
trebuie sã se prezinte la centrele
judeþene ale Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã, în
perioada 01 martie - 31 august 2014 (în
zilele lucrãtoare) pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol. În acest
sens, rentierii agricoli se pot prezenta
la oricare centru judeþean al Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã.
Pentru vizarea carnetului,
rentierul agricol se poate
prezenta personal sau prin
mandatar/curator/tutore, în
baza unei procuri autentice/
curatelã/hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi
irevocabilã.
De asemenea, rentierul
agricol trebuie sã prezinte
urmãtoarele documente:
- carnetul de rentier
agricol;
- contractul de arendare;
- actul de identitate în
original;
- document coordonate
bancare (opþional);
- decizia de la comisia de

expertizã medicalã actualizatã, pentru gradele de
invaliditate I ºi II (dacã
decizia nu prevede cã
dosarul este nerevizuibil), în
original ºi în copie.
Renta viagerã agricolã
înceteazã la data decesului
rentierului. În cazul decesului
rentierului, renta datoratã
acestuia în anul 2013 poate fi
încasatã de moºtenitorii sãi,
doar dacã, pânã la 31 august
2014, moºtenitorii vor depune
la oricare centru judeþean al
APIA, respectiv al municipiului Bucureºti, carnetul
de rentier al defunctului
(obligatoriu), certificatul de

deces (original ºi copie),
actul de succesiune (certificat de moºtenitor sau
certificat de calitate de
moºtenitor, certificat de
legatar, hotãrâre judecãtoreascã de succesiune
investitã cu formula “definitivã
ºi
irevocabilã”
(original ºi copie), B.I/C.I./
paºaport al moºtenitorului
(original ºi copie), împuternicire/declaraþie notarialã din
care sã reiasã acordul
celorlalþi moºtenitori privind

solicitarea ºi încasarea rentei
viagere agricole datoratã
rentierului (original), precum
ºi un extras de cont pe
numele solicitantului.
IMPOR
TANT! Prezenþa
IMPORT
anualã a rentierilor la sediul
centrelor judeþene ale
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, în
perioada 01 martie - 31
august, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o
condiþie esenþialã pentru a
beneficia de renta cuvenitã.

Legislaþie:
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 70/2010
privind unele mãsuri pentru
reorganizarea Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, precum ºi a unor
structuri aflate în subordinea
acestuia, cu modificãrile
ulterioare;
Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi
unele mãsuri adiacente, cu
modificãrile ºi completãrile

ulterioare;
OMADR/OMF nr. 1272/
26503/2005 pentru aprobarea
normelor metodologice de
aplicare a prevederilor
Titlului XI „Renta viagerã
agricolã” Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile
proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri
adiacente, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
SERVICIUL RELAÞII
CU PUBLICUL ªI
COMUNICARE

rosu galben albastru negru

Cei ce primesc alocaþie de
susþinere a familiei trebuie
sã declare orice modificare a
nivelului veniturilor realizate
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eDISPOZIÞIA nr. 47/2014
privind convocarea sedintei ordinare din data
de 27 februarie 2014
Olariu Simion, primarul comunei
Racoviþa- judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1, art.
68 alin. 1ºi a art. 115 alin. l lit. a
, din Legea nr. 2l5/200l privind
administraþia publicã localã,
republicatã,
DISPUNE:

3. Proiect de hotãrâre privind
Emisã în Racoviþa, la 21
organizarea pãºunatului în februarie 2014.
comuna Racoviþa pentru
PRIMAR,
urmãtorii 5 ani.
OLARIU SIMION
Iniþiator- Olariu Simion, primar
AR
4. Completarea mandatelor
A v i z a t , S E C R E TTAR
PAVEL VIRGINIA
de consilieri vacante.

Douã mandate de consilier
local declarate vacante
În cadrul ºedinþei ordinare
din luna ianuarie, Consiliul
Local al comunei Racoviþa a
adoptat douã hotãrâri, prin care
a declarat vacante douã
mandate de consilier local.
Astfel, legislativul local din
Racoviþa a luat act de demisia
din funcþia de consilier local
depusã de fosta colegã Camelia
Limbãºan (Partidul DemocratLiberal) ºi a declarat vacant
locul acesteia.
De asemenea, membrii
Consiliului Local Racoviþa au
constatat lipsa nemotivatã de la
trei ºedinþe ordinare consecutive a consilierului Marieta

Zaharie (Uniune Social LiberalãPartidul Social Democrat) ºi în
conformitate cu prevederile
legale, au hotãrât cã mandatul
acesteia a încetat de drept.
Cele douã locuri de consilier
local al comunei Racoviþa vor fi
ocupate de alte persoane aflate
pe lista de condidaþi la ultimele
alegeri locale, dupã ce vor fi
confirmate de conducerea
judeþeanã a partidului din care
fac parte.
Consiliul Local al comunei
Racoviþa este format din 11 consilieri, iar pânã la validarea celor
douã mandate declarate vacante,
funcþioneazã doar cu 9 consilieri.

Martie
1 Martie cãlãtor,
Vã aduce vouã-n zbor un
micuþ mãrþiºor.
Vouã, doamne ºi mãmici,
Frumoase, harnice furnici.
Iar pe razele de soare,
Ce v-aºteaptã în picioare,
Vine-n fuga mare, optul cel
mai mare (8 Martie).
Sã va-ncânte cu flori multe,
Ghiocei ºi brebenei,
Toþi zâmbesc printre femei.
ªi cu toate la un loc
Vã ureazã mult noroc,
Sãnãtate, fericire,
Primãvara, iatã vine!
La mulþi ani!
Geta Limbãºan

rosu galben albastru negru

Art. l. Se convoacã ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, în data de 27
februarie 2014, ora 16, la
sediul Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
prelungirea PUG ºi RLU.
Iniþiator- Olariu Simion, primar
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Planului de acþiune
pentru protecþia apelor
împotriva poluãrii cu nitraþi
proveniþi din surse agricole, pe
teritoriul comunei Racoviþa.
Iniþiator- Olariu Simion, primar
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Bani europeni pentru proiecte de dezvoltare
localã în Þara Oltului
diverºi invitaþi. În cadrul acþiunii
a fost prezentat raportul final al
sesiunii 3 de depunere a
proiectelor dezvoltate, în
concordanþã cu direcþiile de
dezvoltare identificate la nivelul
teritoriului, aºa cum sunt ele
reflectate în Planul de Dezvoltare
Localã.
Acþiunea a fost organizatã în
cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã, Axa IV
LEADER.
Astfel, reprezentantul legal
GAL “Þara Oltului” ne-a informat
cã, în cadrul sesiunii recent
încheiate, întreprinzãtorii ºi
reprezentanþii
autoritãþilor
administraþiilor locale din teritoriu
au depus un numãr de 13
proiecte ce au trecut cu brio
testul de eligibitate al echipei de
selecþie din cadrul GAL.
Întreprinzãtorii sectorului privat
din teritoriu au depus proiecte
pentru Mãsura 112- Instalarea
tinerilor fermieri (1 proiectvaloare 40.000 euro), Mãsura
312- Sprijin pentru crearea ºi
dezvoltarea de microintreprinderi

(4 proiecte- valoare totalã
270.814 euro), Mãsura 313Încurajarea activitãþilor turistice (1
proiect- valoare 72.000 euro),
Mãsura 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunãtãþirea
serviciilor de bazã pentru
economia ºi populaþia ruralã ºi
punerea în valoare a moºtenirii
(1 proiect- valoare 49.000 euro).
Tot în cadrul acestei sesiuni,
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” a depus pe
Mãsura 421- Implementarea
proiectelor de cooperare, un
proiect în valoare de 35.000
euro, ce va fi realizat în
cooperare cu un partener
francez (GAL Pays de Saint
Brieuc Sud).
În ceea ce priveºte sectorul
public, interesul acestei sesiuni a
fost cãtre mãsurile 313Încurajarea activitãþilor turistice (3
proiecte, valoare totalã 30.000
euro) ºi 322- Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunãtãþirea
serviciilor de bazã pentru
economia ºi populaþia ruralã ºi
punerea în valoare a moºtenirii

(2 proiecte, valoare totalã 97.028
euro).
Prin proiectele depuse în
cadrul acestei sesiuni la GAL
“Þara Oltului”, administraþiile
publice locale din zonã doresc sã
realizeze o zonã de agrement
pentru comunitate ºi un teren
multifuncþional pentru organizarea de evenimente cultural sau
cu specific local (comuna Porum-

bacu de Jos, sat Porumbacu de
Sus), diverse trasee turistice
(comunele Cîrþiºoara ºi Turnu
Roºu) ºi sã promoveze turismul
(comuna Arpaºu de Jos).
De la data semnãrii contractului
de finanþare (luna mai, 2013), în
cele trei sesiuni derulate, la GAL
“Þara Oltului” au fost depuse 56
de proiecte eligibile. Dintre
acestea, 21 au fost deja incluse

în finaþare, beneficiarii semnând
contractual de finanþare cu
Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit din
cadrul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale.
Valoarea publicã a contractelor
semnate este de 260.270 euro
iar suma totalã plãtitã pânã în
momentul actual este de 28.500
euro.

rosu galben albastru negru

La nici un an de zile de la
momentul începerii activitãþii în
baza Planului de Dezvoltare
Localã realizat ºi aprobat de
autoritãþile centrale (semnarea
contractului de finanþare cu
autoritãþile centrale , Asociatia
Grupul de Acþiune Localã “Þara
Oltului”,organism ce “acoperã”
teritoriul din zona de sud a
judeþului Sibiu (comunele Arpaºu
de Jos, Cârþa, Cîrþiºoara,
Porumbacu de Jos, Racoviþa,
Turnu Roºu) ºi trei comune din
judeþul Vâlcea (Câineni, Titeºti ºi
Boiºoara), a ajuns în faza
prezentãrii unui nou bilanþ de
activitate.
Cu acest prilej, miercuri, 19
februarie, începând cu ora 11, la
sala de ºedinþe a Primãriei
Porumbacu de Jos s-a
desfãºurat o conferinþã de presã.
La eveniment au participat ºi
mai mulþi membri ai echipei ce
lucreazã în cadrul structurii,
consultanþi, beneficiari ai unor
proiecte depuse spre finanþare
prin intermediul GAL “Þara
Oltului”, animatori ai teritoriului,
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În atenþia persoanelor interesate sã devinã asistenþi
maternali profesioniºti (angajaþi ai direcþiei generale
de asistenþã socialã ºi protecþia copilului)
- solicitantul sã aibã în folosinþã
o locuinþã care acoperã
necesitãþile de preparare a
hranei, igienã, educaþie ºi odihnã
ale utlizatorilor sãi, inclusiv cele
ale copiilor care urmeazã a fi primiþi
în plasament, în plasament în
regim de urgenþã; pot ocupa
împreunã un dormitor maxim 4
copii, de acelaºi sex;
- persoana sã fie absolventã a
minim 10 clase;
- cel puþin unul dintre membrii
familiei sã aibã un venit stabil;
- persoana sã aibã aptitudini ºi
disponibilitatea de a lucra inclusiv
cu copii de vârstã micã ºi foarte
micã (0-2 ani), cu copii cu
dizabilitãþi, copii cu cerinþe
educative speciale ºi cu copii cu
tulburãri de comportament;
- sã existe acordul din partea
tuturor membrilor familiei;
- sã manifeste o atitudine non-

discriminatorie indiferent de
vârsta copilului, apartenenþa
etnicã, religie, stare de sãnãtate;
- sã existe acceptare ºi înþelegere atît din partea solicitantului
cît ºi din partea persoanelor care
locuiesc cu acesta cu privire la
necesitatea colaborãrii cu familia
biologicã sau adoptivã a copilului;
- solicitantul sã nu fi fost asistent
maternal profesionist cãruia i s-a
retras atestatul sau care nu a fost
reatestat datoritã neîndeplinirii
corespunzãtoare a sarcinilor de
serviciu;
-solicitantul care desfãºoarã o
activitate salarizatã, alta decât cea
de asistent maternal profesionist,
poate deveni asistent maternal
profesionist numai cu condiþia
încetãrii contractului individual de
muncã, pe baza cãruia îºi
desfãºoarã respectiva activitate
salarizatã; persoana implicatã în

orice alte activitãþi care îi limiteazã
timpul pe care trebuie sã îl acorde
copiilor plasaþi;
- solicitantul sã aibã capacitatea
ºi disponibilitatea de a lucra în
condiþii de stres sau speciale
(plasament în regim de urgenþã);
- solicitantul sã aibã capacitatea
ºi disponibilitatea de a primi 2 copii
în plasament, cu excepþia:
- situaþiei în care asistentul
maternal are în plasament un copil
cu handicap grav/accentuat;
Asistentul maternal a adoptat
un copil, poate refuza al doilea
copil pe o perioadã de 2 ani,
perioadã în care are loc
monitorizarea postadopþie; în
aceastã situaþie atestatul se va
elibera pe o perioadã de 2 ani.
La angajare, dacã asistentul
maternal primeºte în plasament un
copil cu vârsta cuprinsã între 0 -2
ani, poate refuza, pe o perioadã

de maxim un an primirea în
plasament al celui de –al doilea
copil; atestatul se elibereazã pe o
perioadã de un an.
NU POATE FI ASISTENT
MATERNAL PROFESIONIST:
- persoana care a suferit o
condamnare prin hotãrâre
judecãtoreascã, rãmasã definitivã
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
care ar face-o incompatibilã cu
profesia de asistent maternal
profesionist;
- pãrintele decãzut din
drepturile pãrinteºti sau cãruia iau fost interzise sau limitate
drepturile pãrinteºti prin hotãrâre
judecãtoreascã rãmasã definitivã
ºi irevocabilã;
- persoana care suferã de boli
cronice psihice sau boli cronice
transmisibile;
- persoana care are proprii copii
daþi în plasament.

Se mai pot depune dosarele pentru
ajutorul de încãlzire
La sediul Primãriei comunei Racoviþa se mai pot depune actele
necesare în vederea obþinerii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei cu
gaz, energie electricã, lemne sau combustibili petrolieri.
Formularele pot fi obþinute de la Compartimentul de Asistenþã Socialã.
Alãturi de acestea, fiecare solicitant va depune urmãtoarele documente:
- copii xerox acte de identitate pentru toþi membrii familiei sau copii
dupã livretul de familie;
- copie act de proprietate sau închiriere a locuinþei de domiciliu;
- copie carte de identitate a vehiculului, în cazul posesorilor de
autoturisme sau motociclete;
- copie facturã gaz- cât mai recentã (daca este cazul);
- adeverinþã vizatã de compartimentele Registru Agricol ºi Impozite
ºi Taxe locale din cadrul primãriei;
- adeverinþã venituri: PENTRU PENSIONARI- cupon pensie
PENTRU SALARIAÞI- adeverinþã salariu
PENTRU ªOMERI- cupon ºomaj
PENTRU COPII- cupon alocaþie
PENTRU PERSOANELE FÃRÃ VENITURI- adeverinþã de la
Administraþia Finanþelor Publice Avrig din care sã rezulte cã nu au
niciun fel de venituri
- alte acte din care sã rezulte veniturile realizate.
Cererile de acordare a ajutorului se pot depune pe toatã perioada
sezonului rece. Ajutorul se va acorda începând cu luna depunerii cererii,
dacã aceasta a fost depusã pânã în data de 20 a lunii respective, sau
cu luna urmãtoare depunerii cererii, dacã aceasta fost depusã dupã
data de 20 a lunii.

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã al Primãriei
comunei Racoviþa, vã informeazã
Arderea miriºtilor, vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale se executã numai dupã obþinerea permisului de
lucru cu focul de la Primãria Racoviþa ºi a aprobãrii de la
Agenþia pentru Protecþia Mediului Sibiu, conform
prevederilor Normelor Generale de Apãrare Împotriva
I n c e n d i i l o r, a p r o b a t e p r i n O r d i n u l m i n i s t r u l u i
administraþienr. 163 din 2007.
Arderea miriºtilor ºi a vegetaþiei uscate se face cu
respectarea urmãtoarelor prevederi:
- desfãºurarea arderii numai pe timp de zi
- condiþii meteorologice fãrã vânt
- supravegherea permanentã a arderii
- asigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii
- stingerea totalã a focului înainte de pãrãsirea locului
arderii
- executarea arderii în zone care sã nu permitã
propagarea focului la fondul forestier sau construcþii ºi
sã nu afecteze reþelele electrice, de comunicaþii ori alte
bunuri materiale.
ªef SVSU Racoviþa
Lucian Gerea

Persoanele interesate trebuie
sã se prezinte la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Sibiu (Sibiu, str.
Mitropoliei, nr.2), la Serviciul
Management de caz pentru
Asistenþã
Maternalã
(tel.0269.23.20.66 int.43) pentru
a primi toate informaþiile necesare
ºi a fi consiliat de specialiºtii
serviciului.
Dupã etapa de informare,
persoanele interesate vor întocmi
un dosar, se va realiza evaluarea
persoanei ºi familiei, persoana va
urma un stagiu de pregãtire în
asistenþã maternalã, iar la final,
dupã caz, se va propune
atestarea ca asistent maternal
profesionist de cãtre Comisia
pentru Protecþia Copilului Sibiu
ºi angajarea din momentul în
care iau în plasament copilul/
copiii.

Informaþii
de la Biroul
Agricol
Biroul Agricol din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa informazã
persoanele fizice ºi juridice cã, în
conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 95/2010 pentru
aprobarea Normelor tehnice de
completare a Registrului Agricol
pentru perioada 2010 – 2014, au
obligaþia de a respecta unele
perioade, pentru a declara datele
ce trebuie înscrise în registrul
agricol.
Astfel, în perioada 5 ianuarie- 1
martie, trebuie declarate datele
anuale
privind
membrii
gospodãriei, terenul aflat în
proprietate ºi cel pe care îl
utilizeazã pentru clãdirile cu
destinaþia de locuinþã, construcþiileanexe ºi mijloacele de transport cu
tracþiune animalã ºi mecanicã,
maºinile, utilajele, instalaþiile pentru
agriculturã ºi silviculturã, efectivele
de animale existente la persoanele
fizice/juridice la începutul fiecãrui
an, precum ºi modificãrile
intervenite în cursul anului
precedent în efectivul de animale
deþinut.
În perioada 1-31 mai, trebuie
declarate datele privind modul de
folosinþã a terenului, suprafeþele
cultivate, terenurile necultivate,
ogoarele, numãrul pomilor în anul
agricol respectiv.
Persoanele fizice ºi juridice au
obligaþia sã declare datele
necesare pentru a fi înscrise în
registrul agricol ºi în afara acestor
intervale de timp, aºa cum este
prevãzut la art. 37 alin (1) i art. 39
alin (1), ori în cazul în care au
intervenit modificãri în proprietate,
în termen de 30 de zile de la
apariþia modificãrii.
În cazul în care persoanele fizice
sau cele juridice nu fac declaraþiile
la termenele prevãzute, se
considerã cã nu au intervenit
niciun fel de modificãri, fapt pentru
care în registrul agricol se
reporteazã din oficiu datele din anul
precedent,
cu
menþiunea
corespunzãtoare la rubrica
„semnãtura declarantului”.

rosu galben albastru negru

Asistentul maternal profesionist
(AMP) este persoana fizicã,
atestatã, care asigurã prin
activitatea pe care o desfãºoarã
la domiciliul sãu creºterea,
îngrijirea ºi educarea, necesare
dezvoltãrii armonioase a copiilor
primiþi în plasament.
Condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã persoanele interesate sunt:
- sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;
- sã aibã domiciliul în judeþul
Sibiu ºi sã aibã acces la servicii
medicale ºi servicii educative;
- persoana prin comportamentul
sãu în societate, starea sãnãtãþii
ºi profilul psihologic, prezintã
garanþii pentru îndeplinirea
corectã a obligaþiilor care revin
unui - pãrinte, referitoare la
creºterea, îngrijirea ºi educarea
copiilor sãi;

