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S-a format ceta de feciori din
Racovi\a

Urare de ZIUA
NAÞIONALÃ

De Ziua Naþionalã a
României, la împlinirea a
96 de ani de la Marea
Unire din 1918, vã doresc
tuturor sã aveþi parte de
înþelepciunea de a rãmâne
uniþi ºi solidari, forþa de a
face alegerile corecte ºi
altruismul de a sprijini
comunitatea în care trãim
cu toþii.
La mulþi ani, România! La
mulþi ani, tuturor
românilor!

Spectacol Extraordinar la Cãminul
Cultural Racoviþa
Duminicã, 21 decembrie, locuitorii
comunei Racoviþa sunt invitaþi sã participe
la Spectacolul Extraordinar prilejuit de
inaugurarea Cãminului Cultural Racoviþa.
Spectacolul este organizat de Primãria
comunei Racoviþa, în colaborare cu
Ansamblul Folcloric „Doruleþ” ºi ªcoala
Gimnazialã Racoviþa.
De la eveniment nu vor lipsi invitaþii
speciali, surprizele ºi buna dispoziþie.
Ora de începere a spectacolului va fi
comunicatã în numãrul din luna decembrie
al publicaþiei Jurnalul de Racoviþa, precum
ºi prin afiºeke de promovare a
evenimentului.

P r i m a rr,,
Simion Olariu

Spectacol de
Cr[ciun, la Urare de ZIUA
NAÞIONALÃ
Sebe`u de
Sus
Duminic[, 21 decembrie, imediat
dup[ Sfânta Liturghie, locuitorii
satului Sebe`u de Sus `i invita\ii
acestora sunt a`tepta\i la C[minul
Cultural pentru a asista la un
spectacol de colinde, cântece `i
obiceiuri de Cr[ciun, sus\inut de
membrii Ansamblului Folcloric
"Valea Moa`ei".

Un buldoexcavator pentru comuna Racoviþa
Vineri, 28 noiembrie, a fost semnat
contractul de furnizare pentru un
buldoexcavator ce va intra în dotarea
compartimentului administrativ gospodãresc al comunei.

Utilajul va fi trimis cãtre Racoviþa în
cel mult 30 zile dupã emiterea ordinului
de livrare. Selectarea societãþii ce va
furniza utilajul a fost fãcutã în urma
parcurgerii procedurii de cerere de

ofertã prin SEAP. Sursa de finanþare
pentru aceastã investiþie e reprezentatã
de fonduri ale Uniunii Europene,
Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã, Mãsura 322 ”Renovarea,

dezvoltarea satelor, îmbunãtãþirea
serviciilor de bazã pentru economia ºi
populaþia ruralã ºi punerea în valoare
a moºtenirii rurale”, prin Grupul de
Acþiune Localã ”Þara Oltului”.

REZUL
TATE FINALE ALEGERI PREZIDEN|IALE 2014
REZULT
În data de 16 noiembrie, s-a
desf[`urat al doilea tur al Alegerilor
Preziden\iale din România.
Candidatul ACL, Klaus Werner
Iohannis, a ob\inut 54,43% (6.288.769
voturi), iar reprezentantul Alian\ei
PSD-UNPR-PC, Victor Viorel Ponta,
45,56% (5.264.383 voturi) , potrivit
rezultatelor finale comunicate de BEC.
Num[rul total al aleg[torilor care s-

au prezentat la urne a fost de
11.719.344, adic[ 64,10%. Num[rul de
aleg[tori care s-au prezentat la urne
înscri`i în listele electorale permanente
a fost de 10.042.721. Cei care au votat
în alt[ sec\ie de votare decât cea în care
au fost aronda`i conform domiciliului 1.569.668, iar num[rul total al celor care
au votat utilizând urna special[ a fost
de 106.955 persoane. Din voturile

exprimate, 1,41% au fost nule, adic[
166.111. Potrivit rezultatelor finale
furnizate de BEC, num[rul total al
aleg[torilor care s-au prezentat la urne
în str[in[tate a fost de 379.116.
În ceea ce prive`te rezultatele
ob\inute la sec\iile de votare din
comuna Racovi\a, situa\ia este
urm[toarea:
- 2.341 persoane cu drept de vot

înscrise în listele electorale
permanente;
- 1.611 voturi valabil exprimate;
- 134 persoane au votat pe tabelele
electorale suplimentare;
- 10 voturi nule;
- 1.350 voturi pentru Klaus Werner
Iohannis (82,88%);
- 261 voturi pentru Victor Viorel
Ponta (17,12%).

Ziua Naþionalã a României
este prilej de mare bucurie
pentru toþi românii,
indiferent de locul unde
trãiesc pentru moment. În
numele meu ºi al
Consiliului Local al
comunei Racoviþa, vã urez
ca ziua de 1 Decembrie sã
vã aducã realizãri de
excepþie, liniºte, pace ºi
înþelegere ºi sã fiþi mândri
cã sunteþi români.
La mulþi ani, România!
La mulþi ani, tuturor
românilor!
V i c e p r i m a rr,,
Claudiu Trifu

rosu galben albastru negru

Dupã cum cere tradiþia, odatã cu lãsatul Postului Crãciunului s-a format ºi Ceata de feciori din
Racoviþa. Anul acesta Ceata va fi condusã, în calitate de primari, de Florin Balea ºi Radu Maxim
Bobanga. Ceata de feciori din Racoviþa îºi va desfãºura activitatea la Cãminul Cultural Racoviþa (în
bucãtãria micã).
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Ajutoare pentru ^nc[lzirea locuin\ei ^n sezonul rece 2014-2015
Cetãþenii comunei Racoviþa î`i
pot depune cererile pentru
acordarea ajutorului de încãlzire
pentru sezonul rece 2014-2015.
Ajutoarele pentru încãlzirea
locuinþei cu energie termicã, gaze
naturale, energie electricã, lemne,
cãrbuni ºi combustibili petrolieri se
acordã pe bazã de cerere însoþitã
de actele doveditoare privind
componenþa familiei ºi veniturile
acesteia. La completarea cererii,
titularul are obligaþia de a menþiona
corect componenþa familiei, veniturile
membrilor acesteia, precum ºi
bunurile mobile ºi imobile deþinute.
În cazul în care locuin\a este
încãlzitã cu gaze naturale, energie
electricã, precum ºi cu lemne,
cãrbuni ºi combustibili petrolieri,
limita venitului net pe membru de

familie este de 615 lei atât în cazul
familiilor cât ºi în cazul persoanei
singure.
Ajutoarele pentru încãlzirea
locuinþei cu energie electricã se
acordã doar în situa\ia în care
acesta este principalul sistem de
încãlzire utilizat.
Ajutoarele de încãlzire nu se
acordã persoanelor/familiilor care
deþin cel puþin unul dintre bunurile
prevãzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi în cererea pentru acordarea
ajutorului, respectiv: clãdiri sau alte
spaþii locative în afara locuinþei de
domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti sau alte imobile aflate în

proprietate; mijloace de transport
(autoturism/autoturisme ºi/sau
motocicletã/motociclete cu o vechime mai micã de 10 ani cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap ori
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente precum ºi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile, mai
mult de un autoturism/motocicletã
cu o vechime mai mare de 10 ani);
terenuri de împrejmuire a locuinþei
ºi curtea aferentã ºi alte terenuri
intravilane care depãºesc 1000 m²
în zona urbanã ºi 2000m² în zona
ruralã; depozite bancare de peste
3.000 lei etc.
Pentru ajutoarele de încãlzire cu
gaze, energie electricã ºi pentru
ajutoarele de încãlzire cu lemne,

cãrbuni ºi combustibili petrolieri,
formularele pot fi ridicate de la
sediul Primãriei comunei Racoviþa.
La stabilirea venitului net lunar
al familiei sau, dupã caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care
membrii acesteia le-au realizat în
luna anterioarã depunerii cererii,
inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat,
asigurãri de ºomaj, indemnizaþii,
alocaþii ºi ajutoare cu caracter
permanent, indiferent de bugetul
din care se suportã, obligaþii legale
de întreþinere ºi alte creanþe legale,
cu excepþia alocaþiei pentru
susþinerea familiei prevãzute de
Legea nr. 277/2010 privind alocaþia pentru susþinerea familiei,
republicatã, cu modificãrile ulte-

rioare, a bugetului personal
complementar prevãzut de Legea
nr. 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 14/2010 privind mãsuri
financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate
producãtorilor agricoli, începând
cu anul 2010, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr.
74/2010, cu completãrile ulterioare, a burselor de studiu ºi a burselor sociale, a sprijinului financiar
prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor ºi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordã

elevilor în cadrul Programului
naþional de protecþie socialã
<<Bani de liceu>>, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum
ºi veniturile obþinute din activitãþile
cu caracter ocazional desfãºurate
de zilieri în condiþiile Legii nr. 52/
2011 privind exercitarea unor
activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei sunt obligaþi sã
comunice orice modificare intervenitã în componenþa familiei ºi a
veniturilor acesteia în termen de
5 zile de la data modificãrii.
Pentru mai multe informaþii privind acordarea ajutoarelor pentru
cãldurã, cetãþenii se pot adresa
Primãriei comunei Racoviþa.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, acordat conform O.U.G nr
.70/201
nr.70/201
.70/20111
privind mãsurile de protecþie socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
privind componenþa familiei;
i) Documentele în baza cãrora deþine
locuinþa (contract de vânzare-cumpãrare, contract de închiriere, contract
comodat, certificat de moºtenitor etc.);
j) Pentru persoanele membre în
cererea/declaraþiei pe propria rãspundere care au domiciliul pe raza altui
sector al Municipiului Bucureºti sau pe
raza altei localitãþi sunt necesare urmãtoarele documente: adeverinþã din localitatea de domiciliu cã nu au beneficiat
de ajutor de încãlzire, certificat de atestare fiscalã din localitatea de domiciliu.
k) Adeverinþã de salariu pentru toþi
membrii familiei, cu salariul net obþinut în
luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv
valoarea bonurilor de masã sau
menþiunea cã nu se primesc bonuri din
partea instituþiei; copii taloane pensie/
adeverin\ã de la Casa de Pensii din luna
anterioarã depunerii cererii; copii taloane
alocaþie (de stat, plasament sau alte
indemnizaþii) - din luna anterioarã
depunerii cererii; copii taloane indemnizaþie handicap/buget complementar sau

orice alte indemnizaþii acordate conform
legii - din luna anterioarã depunerii cererii;
taloane somaj din luna anterioarã
depunerii cererii;
l) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care nu realizeazã

venituri (dacã este cazul);
m) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care realizeazã venituri
ocazionale (dacã este cazul);
n) Facturã energie termicã, gaze
naturale, energie electricã - dupã caz;

o) Contract de debransare energie
termicã sau gaze naturale în cazul în care
se solicitã ajutor pentru încãlzirea locuinþei
cu energie electricã;
p) orice alte documente solicitate, dupã
caz.

Nivelele de venituri `i cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei

Limite venituri
lei
pânã la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540,1 - 615
615,1 - 786
786,1 - 1082

Compensare lunarã
energie termicã
familii
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

Cuantum lunar
ajutor gaze naturale

persoane singure
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%

lei
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Cuantum
lunar ajutor
energie electricã

Cuantum lunar ajutor
lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri

lei
240
216
192
168
144
120
96
72
48

lei
54
48
44
39
34
30
26
20
16

HOTÃRÂREA NR. 37/2014
Privind trecereaa 189,40 ha
din categoria de folosin\ãpã`unat al comunei Racovi\a
în categoria de folosin\ãfond forestier
Consiliul Local al comunei Racovi\a, Jude\ul Sibiu, întrunit în `edin\a
ordinarã din 27 august 2014.
Având în vedere referatul nr. 2659 din 22.08.2014, al Regiei
Na\ionale a Pãdurilor, Direc\ia Silvicã Sibiu, Ocolul Silvic Avrig `i
expunerea de motive nr. 2664/22.082014 a primarului comunei
Racovi\a.
În baza OUG nr. 34/2013 art. 3, lit. b `i lit. d, precum `i faptul cã
aceste terenuri propuse spre amenajament nu se mai încadreazã în
categoria de folosin\ã – pã`unat, în conformitate cu prevederile OUG
nr. 34/2013 art. 1, alin. 3, pct. a.
Vãzând raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului
Local.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008- Cod Silvic;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, coroborate cu alin. 4
lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001
privind administra\ia public localã, republicatã, cu modificãrile `i
completãrile ulterioare.

PS 2228 – 100 % - 0,45 ha
PS 2229 – 100 % - 0,06 ha
PS 2230 - 14,80% din 60,22 ha - 8,91 ha
c). Coresponden\ã Hartã Silvicã Parcelã nr. 53
Fond forestier Tãtãru` – 12,9 ha
Cadastral:
PS 2123 - 100% – 0,72 ha
PS 2125 – 100% – 0,26 ha
PS 2117 - 100% – 1,03 ha
PS 2130/03 – 100% – 0,28 ha
PS 2134 - 100% – 0,70 ha
HOTÃRÃ~TE
PS 2129 – 100% – 0,82 ha
PS 2132 – 25,90% din 35,9 ha - 9,09 ha
Art. 2. Suprafa\a de 189,4 ha va fi încadratã în amenajamentul
Art. 1. Se aprobã trecerea celor 189,4 ha teren categoria pã`unat
silvic al comunei Racovi\a pe o perioadã de 10 ani.
împãdurit în categoria fond forestier, dupã cum urmeazã:
Art. 3 Cu ducere la îndeplinire se însãrcineazã primarul comunei
a). Corespondenþã Hartã Silvicã Parcele nr. 54; 55; 56
Racovi\a, în calitate de ordonator principal de credite `i
Fond forestier Valea Moa`ei – 77 ha
Compartimentul Agricol.
Cadastral:
Adoptatã la Racovi\a, la data de 27 august 2014.
PS 2149 - 100% – 31,92ha
Preºedinte de ºedinþã
PS 2147 – 89,32% din 50,47ha - 45,08 ha
CONSILIER, STOICA CORNEL
b). Coresponden\ã Hartã Silvicã Parcele nr. 57; 58; 59
Contrasemneazã
Fond forestier Valea Moa`ei – 99,5 ha
SECRET
AR, SÎRBU MARIA
SECRETAR,
Cadastral:
PS 2250 - 100% - 89,58 ha
PS 2231 – 100% - 0,50 ha

Reproducem mai jos prevederile OUG nr. 34/2013, care stau la
baza hotãrârii Consiliului Local Racoviþa.

OUG nr
nr.. 34/2013
ART. 3
Sunt supuse regimului de organizare, administrare ºi exploatare
urmãtoarele categorii de pajiºti:
b)pajiºti proprietate publicã a comunelor, oraºelor, municipiilor ºi
a municipiului Bucureºti, administrate de consiliile locale ale
acestora;
d)pajiºti proprietate privatã a comunelor, oraºelor, municipiilor ºi
a municipiului Bucureºti, administrate de consiliile locale ale
acestora;
ART. 1, alin.3
(3) În categoria pajiºti sunt cuprinse ºi:
a)pãºunile împãdurite cu consistenþa mai micã de 0,4, calculatã
numai pentru suprafaþa ocupatã efectiv de vegetaþia forestierã.
Prin aceastã hotãrâre se doreºte doar intrarea în legalitate,
schimbarea categoriei de folosiþã a unor terenuri (din pãºune în
fond forestier) neînsemnând întrãinarea acestora. Terenurile
respective vor rãmâne în proprietatea comunei Racoviþa!
Pentru aceste terenuri se va efectua un amenajament silvic, ce
înseamnã adoptarea unui sistem de mãsuri pentru organizarea
exploatãrilor forestiere, cuprinzând refacerea, ameliorarea, mãrirea
fondului forestier, protec\ia `i exploatarea lui ra\ionalã.
PRIMÃRIA COMUNEI RACOVIÞA

rosu galben albastru negru

a) Copie act de identitate pentru
titular ºi pentru toþi membrii familiei peste
14 ani;
b) Copie certificate de naºtere ale
copiilor pânã în 14 ani;
c) Copie certificat de cãsãtorie;
d) Hotãrâre de divorþ/act notarial dacã este cazul.
e) Declaraþie pe propria rãspundere
cã persoanele sunt despãrþite în fapt ºi
data la care partenerul a pãrãsit imobilul
- dacã este cazul.
f)Certificat de deces - dacã este cazul.
g) Copie hotãrâre judecãtoreascã
definitivã de încredinþare a copilului sau de
încuviinþare a adopþiei/hotãrârea comisiei
pentru protecþia copilului privind mãsura
plasamentului/decizia directorului general al
direcþiei generale de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului sau hotãrârea judecãtoreascã privind mãsura plasamentului în
regim de urgenþã/hotãrârea judecãtorescã
de instituire a tutelei/curatelei sau, dupã
caz, dispoziþia autoritãþii tutelare, potrivit legii
– dacã este cazul.
h) Dupã caz, alte acte doveditoare
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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,

Atenþie la utilizarea aparatelor cu gaze naturale
Nerespectarea regulilor privind utilizarea
gazelor naturale a fãcut aproape 120 de
victime, în ultimii doi ani.
Cele peste 90 de explozii, incendii ºi
intoxicaþii cu monoxid de carbon înregistrate
în zona de activitate a E.ON s-au soldat cu
28 de morþi ºi 90 de rãniþi.
Racordarea aparatelor alimentate cu gaz
la coºurile de fum, curãþarea acestora,
utilizarea centralelor cu tubulaturã etanºã,
sunt câteva reguli ce trebuie respectate
pentru a se evita incidente nefericite.
Potrivit statisticilor Inspectoratului General
pentru Situaþii de Urgenþã (I.G.S.U.), peste
33% din totalul celor aproape 11.000 de
incendii la locuinþe înregistrate în ultimii doi ani
ar fi putut fi evitate dacã cei în cauzã ar fi
curãþat ºi reparat coºurile de fum. Odatã cu

venirea sezonului rece, riscul de producere
a unor astfel de evenimente creºte
semnificativ. Din pãcate, exploziile, incendiile
sau intoxicaþiile cu monoxid carbon fac în
fiecare an zeci de victime în rândul
consumatorilor care nu þin cont de regulile
de siguranþã.
Numai în aria de acoperire a E.ON, în
perioada septembrie 2012- august 2014, un
numãr de 22 persoane au decedat asfixiate
cu monoxid de carbon, iar alte 57 de
persoane s-au aflat la un pas de moarte din
cauza intoxicãrii cu monoxid de carbon. Cea
mai des întâlnitã cauzã a fost tot necurãþarea
coºurilor de fum.
Totodatã, 6 persoane ºi-au pierdut viaþa,
iar alte 30 de persoane au avut de suferit în
urma unor explozii sau incendii cauzate, în

cea mai mare parte, de manevrarea greºitã
a aparatelor alimentate cu gaze naturale sau
a utilizãrii unor aparate defecte.
De aceea, compania noastrã reaminteºte
consumatorilor cele mai importante reguli
care trebuie respectate pentru eliminarea
pericolelor de producere a unor evenimente
cauzate de instalaþii ºi aparate de gaz defecte
sau exploatate necorespunzãtor.
“Respectând regulile de bazã privind
utilizarea gazelor naturale, fãrã nici o abatere,
ne putem proteja bunurile materiale ºi mai
ales viaþa. De aceea, prin campaniile noastre
de informare ne dorim sã atragem atenþia
asupra acestor pericole, iar astfel de
evenimente nefericite sã nu se mai întâmple”,
declarã Teona Oltean, Director General
Adjunct al E.ON Gaz Distribuþie.

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 5 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– 12 - primiri documente; - 15- 16 - eliberãri documente
MARÞI - 8– 12 - primiri documente; 15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI - 8– 12 - primiri documente; 15- 16 - eliberãri documente
VINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa persoanelor- Consilier
Elena- Delia Stancu
Operaþiunile de verificãri ºi revizii periodice
ale instalaþiilor interioare fãcute cu firme
autorizate revin în sarcina proprietarilor ºi sunt
obligatorii. Nu apelaþi la meºteri de ocazie în
speranþa cã astfel veþi scoate mai puþini bani
din buzunar, pentru cã riscurile pe care vi le
asumaþi v-ar putea costa nu numai bunurile
materiale, locuinþa, ci chiar ºi viaþa dvs. ºi a
celor dragi.
Recomandãm evitarea urmãtoarelor
situaþii:
- dormitul în încãperi cu aparate alimentate
cu gaz neracordate la coºul de fum (reºou,
aragaz etc);
- lãsarea focului nesupravegheat la
arzãtoarele neautomatizate;
- folosirea centralelor cu tubulaturã
neetanºã sau fãrã tiraj;
- recurgerea la improvizaþii.
De asemenea, consumatorii trebuie sã
asigure o ventilare permanentã în încãperile

în care funcþioneazã centralele termice sau
aparatele de consum cu flacãrã liberã ºi sã
verifice ºi sã cure\e coºurile de fum cel puþin
de douã ori pe an.
Întotdeauna când simt miros de gaz,
consumatorii trebuie:
- sã stingã toate focurile ºi sã deschidã
imediat uºile ºi ferestrele;
- sã nu manevreze aparate electronice;
- sã nu aprindã lumina;
- sã nu verifice cu flacãrã instalaþiile de
gaze naturale;
- sã sune imediat la dispeceratul de
urgenþã al E.ON Gaz Distribuþie la:
0800.800.928 (numãr gratuit, apelabil din
principalele reþele de telefonie fixã ºi mobilã)
sau 0265.200.928 (numãr taxabil cu tarif
local din reþeaua Ex-Romtelecom ºi cu tariful
operatorului din toate celelalte reþele de
Departament Comunicare
telefonie).
Corporatistã E.ON România

Pentru înlãturarea pericolului de incendiu
care poate sã aparã la sobe, recomandãm
câteva mãsuri specifice:
1.) verificarea cu grijã a sobelor, canalelor
ºi coºurilor de evacuare a fumului, pentru
ca acestea sã nu prezinte fisuri care sã
permitã scânteilor sã incendieze materialele
combustibile din apropiere;
2.) tencuirea ºi vãruirea pãrþii din pod a
coºului de fum, în scopul sesizãrii imediate a
fisurilor, deoarece cãldura sau scânteile care
ies prin fisurile unui coº de fum deteriorat
prin cutremure, vibraþii, alunecãri de tren
etc., ori datoritã vechimii imobilului, constituie
surse de aprindere, dacã în zona lor existã
elemente de construcþie sau structuri din
lemn: grinzi, bârne, suport acoperiº etc.;
3.) curãþarea canalelor ºi coºurilor de
fum premergãtor sezonului rece. Trebuie
ºtiut cã scânteile ºi particulele aprinse ce ies
pe coº pot ajunge la distanþe de 25 – 30 m
ºi sunt sursele care genereazã cel mai
frecvent incendii;
4.) la trecerea prin planºee, zidãria
coºului se va îngroºa cu un strat de 25 cm,
lãsându-se un spaþiu de 20 cm între
aceastã zidãrie ºi elementele combustibile

ale planºeului;
5.) distanþa dintre faþa exterioarã a
coºurilor ºi elementele combustibile ale
acoperiºului nu trebuie sã fie mai micã de
10 cm;
6) montarea pe pardosealã, în faþa uºii
de alimentare cu combustibil, a unei bucãþi
de tablã cu dimensiuni de 0,50 × 0,70 m;
7.) nu se vor introduce în sobe lemne cu
lungimea mai mare decât focarul, nu se va
lãsa uºa de la focar deschisã ºi nu vor fi
supraîncãlzite sobele;
8.) sobele de metal se vor amplasa la
distanþã de minim 1 metru faþã de pereþii din
lemn sau alte materiale ce se pot aprinde
uºor. Daca pereþii din lemn sunt izolaþi,
distanþa poate fi de 70 cm. Izolarea se face
prin cãptuºirea peretelui cu cãrãmizi aºezate
pe muchie, pe o suprafaþã care sã depãºeaºcã cu 50 cm dimensiunile sobei pe
verticalã ºi orizontalã;
9.) sobele din metal nu se vor aºeza
direct pe pardoseala combustibilã; dacã
înãlþimea picioarelor de la sobã depãºeºte
25 cm, ele vor fi aºezate pe un postament
de cãrãmidã. Postamentul trebuie sã
depãºeascã perimetrul sobei;

10.) folosirea sobelor cu uºi defecte este
interzisã;
11.) nu este permis a se aprinde focul cu
benzinã sau alte lichide inflamabile, ori sã
se ardã lemne lungi, care nu permit
închiderea uºii;
12.) nu este permis sã se aºeze, la mai
puþin de 1 m faþã de sobele metalice, la uscat,
haine, rufe sau alte obiecte casnice care se
pot aprinde;
13.) focul în sobe nu trebuie lãsat fãrã
supraveghere sau în grija copiilor;
14.) se va urmãri ca sobele sã nu se
încãlzeascã peste mãsurã, deoarece pot
aprinde obiectele combustibile din jur;
15.) coºurile se prelungesc deasupra
acoperiºului cu 0,5 – 0,8 m; acestea vor fi
permanent verificate ºi întreþinute;
16.) nu vor fi lãsaþi nesupravegheaþi copiii
în încãperi unde sunt în funcþiune mijloace
de încãlzit.
Pentru mijloacele de încãlzit locale sau
centrale care folosesc combustibil lichid,
recomandãm urmãtoarele mãsuri:
17.) verificarea etanºeitãþii conductelor de
alimentare cu combustibil;
18.) interzicerea supra-alimentãrii cu

combustibil;
19.) alimentarea cu combustibil atunci
când mijlocul de încãlzire nu este în stare
de funcþionare;
20.) curãþarea periodicã a conductelor de
alimentare ºi a duzelor de pulverizare.
O altã cauzã frecventã de incendii în acest
sezon este reprezentatã de exploatarea
necorespunzãtoare a aparatelor electrice de
încãlzire ºi a instalaþiilor electrice, pentru a
cãror evitare trebuie luate urmãtoarele
mãsuri:
21.) nu vor fi utilizate instalaþii electrice
defecte, montate direct pe materiale
combustibile, cu improvizaþii, cu legãturi
electrice neacoperite de material
electroizolant etc.;
22.) reparaþiile la instalaþiile electrice vor
fi executate doar de personal autorizat;
23.) nu vor fi suprasolicitate circuitele
electrice prin racordarea unor consumatori
electrici care depãºesc puterea nominalã a
acestora;
24.) nu vor fi utilizate mijloace electrice
de încãlzire localã improvizate;
25.) vor fi supravegheate permanent
mijloacele de încãlzire electrice aflate în

Frigul ºi curentul: inamici ai din\ilor?
Întâmpinãm sezonul rece în general cu
griji dar `i cu bucuria sãrbãtorilor de iarnã
`i a zãpezii. Dar cum rãmâne cu durerea
dentarã? Cui i s-a întâmplat sã se plângã
de durere de din\i "de la frig" sau "din cauza
curentului"? Pu\ini `tiu însã cã aceste douã
fenomene nu cauzeazã durerea, decât în
cazuri singulare, cum ar fi persoanele ce au
deja hipersensibilitate dentinarã, fisuri sau
fracturi ale smal\ului, abraziune marcatã. În
aceste situa\ii, transmisia termicã este mult
mai mare decât în cazul unui dinte integru,
nervul fiind mai aproape de exterior (fracturi,
abraziuni) sau slab izolat (în cazul fisurilor).
Tratamentul în aceste cazuri se realizeazã
prin repara\ia coronarã sau izolarea cu
substan\e.
Restul afec\iunilor dentare sunt doar
accentuate de frig `i curent, nu cauzate.
Caria dentarã, în diferite stadia, este
cauzatoare de durere. Netratatã, ea
avanseazã cãtre nerv, cauzând pulpite
(inflama\ii ale pulpei dentare). Dupã un
episod dureros, poate urma o perioadã
nedureroasã, ce poate fi reacutizatã de frig/
curent.
La fel, afectãrile osului cauzate tot de caria
netratatã avansatã (parodontita apicalã,

granulomul), pot rãmâne în stadii cronice,
nedureroase, ce pot fi reacutizate intens de
cãtre modificãrile de temperaturã, în special
frigul. În aceste cazuri, nervul este cu
siguran\ã mort, durerea fiind atribuitã osului,
parodon\iului apical, un \esut viu. Granulomul
chistic poate abceda (se transforma în
abces) în perioadele reci.
De asemenea, durerile difuze, iradiate,
nevralgiile dentare sunt `i ele accentuate
de frig `i curent (o nevralgie de trigemen
sau o sinuzitã cronicã).
În toate aceste situa\ii, solu\ia nu este
autoadministrarea de antiiflamatoare, care
doar calmeazã temporar durerea, ci
prezentarea la medicul stomatolog cât mai
repede posibil, pentru a evita complica\iile.
Autoadministrarea poate fi periculoasã sau
ineficientã (prin prescrierea `i dozajul
incorect).
Frigul `i curentul, ca `i cauzatori ai
problemelor dentare, reprezintã mituri; un
medic rãbdãtor `i competent vã va ajuta sã
elimina\i teama de stomatolog `i vã va
explica necesitatea controalelor regulate
pentru a evita durerea.
Vã a`tept oricând la o consulta\ie gratuitã!
Dr. Szatmari Alex Matei

Adresa: Racovi\a nr
nr.. 90 (punct de lucru Apã - Canal)
Telefon: 0737.982.982
Program:
Mar
15:30- 20:00
Mar\\ i
Miercuri 15:30- 20:00
Joi
15:30- 20:00

funcþiune, chiar dacã sunt prevãzute cu
mijloace de protecþie (termostat), deoarece
acestea pot sã nu funcþioneze la parametrii
prevãzuþi ºi vor fi deconectate în cazul în
care apar defecþiuni;
26.) reºourile constituie o sursã frecventã
de aprindere prin plasarea lor
necorespunzãtoare sub birouri, rafturi,
tejghele, unde probabilitatea de a intra în
contact cu materiale combustibile (textile,
hârtie, lemn etc.) este foarte mare;
27.) reºourile improvizate ºi artizanale
prezintã risc deosebit datoritã puterii mari a
acestora ºi a deficienþelor pe circuitele de
alimentare, aspecte care conduc la
suprasolicitarea instalaþiei electrice la care
sunt racordate (conductori, prize, ºtechere
etc.).
Respectând aceste sfaturi privind
ocrotirea propriilor gospodãrii de acest
duºman care este INCENDIUL, puteþi trãi
în liniºte, fãrã grija cã viaþa ºi bunurile
materiale agonisite vor fi mistuite de flãcãri.
ªEF SVSU Racoviþa
LUCIAN GEREA
PRIMAR
SIMION OLARIU

Ansamblul "V
alea
"Valea
Moa`ei"- apari\ii la
FAVORIT
Începând cu 6 decembrie `i pân[ la marea
s[rb[tzoare a Na`terii Domnului, iubitorii
colindelor tradi\ionale, specifice satului Sebe`u
de Sus `i zonei apropiate, vor putea urm[ri,
în cadrul emisiunii "Favori\ii sunte\i voi" a
postului na\ional de televiziune FAVORIT, un
program special realizat cu Ansamblu Folcloric
"Valea Moa`ei" din Sebe`u de Sus.
Film[rile pentru emisiune au fost realizate în
urm[ cu câteva s[pt[mâni, la biserica ortodox[
`i la o gosp[d[rie particular[ din Sebe`u de
Sus.
"Ne bucur[m nespus c[ `i prin intermediul
Televiziunii FAVORIT, vom reu`i s[ promov[m
frumoasele colinde de Cr[ciun din zon[.
Sper[m c` telespectatorii vor aprecia evolu\ia
`i cei pleca\i departe de satul natal, î`i vor
alina dorul de aceste meleaguri, de cei dragi,
de s[rb[torile de acas[. Membrii Ansamblului
Folcloric <<Valea Moa`ei>> sunt mândri c[
este v[ pot face, tuturor, acest frumos cadou
de Cr[ciun.", ne-a spus Ioan Stoia,
responsabilul ansamblului de la Sebe`u de
Sus.

rosu galben albastru negru

Mãsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la gospodãriile populaþiei
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A.S. INTER RACOVIÞA – rezultate, programul viitor ºi clasament
- Etapa 9, 25 octombrie, ora 11, CS Agnita – A.S. INTER RACOVIÞA (1 - 0; la juniori scor 8 – 1)
- Etapa 15, 7 decembrie, ora 11, Unirea Miercurea Sibiului – A.S. INTER Racoviþa.
- Etapa 10, 2 noiembrie, ora 11, A.S. INTER RACOVIÞA - F.C. Interstar (3 – 0; la juniori, scor 3 – 0);
Dupã 13 etape, echipa de seniori A.S.INTER Racoviþa se aflã pe locul 5 al clasamentului Ligii a IV-a, Sibiu,
- Etapa 11, 8 noiembrie, ora 10, Continental Sibiu – A.S. INTER RACOVIÞA – s-a jucat pe OBOR (0 – 6; cu 22 de puncte.
la juniori, scor 12 - 1);
Juniorii echipei A.S. INTER Racoviþa ocupã locul 15, cu 6 puncte.
- Etapa 12, 15 noiembrie, ora 11, A.S. INTER RACOVIÞA - LSS Voinþa Sibiu (1 – 2; la juniori, scor 0 – 5);
Reamintim cã meciurile echipei de juniori se vor desfãºura în aceeaºi zi cu meciurile echipei mari, în
- Etapa 13, 22 noiembrie , ora 11, Pãltiniº Rãºinari – A.S. INTER RACOVIÞA (2 - 2; la juniori, scor 8 – 0). deschidere (cu douã ore mai devreme).
Etapele rãmase pânã la finalul anului:
La fel ca ºi în sezonul competiþional trecut, meciurile de acasã ale echipei A.S. INTER RACOVIÞA se vor
- Etapa 14, 29 noiembrie, ora 11, A.S. INTER RACOVIÞA - Mãgura Cisnãdie;
desfãºura pe stadionul din Mârºa.

Recomandãri privind sacrificarea porcilor ºi
consumul cãrnii de porc
Pentru ca aceastã tradiþie sã-ºi
continue cursul în cadrul legal ºi
pentru a prevenii apariþia unor situaþii
neplãcute, atenþionãm crescãtorii de
porcine, comercianþii de carne de porc
ºi pe consumatorii de astfel de
produse, cã au obligaþia sã respecte
normele sanitare veterinare
prevãzute în legislaþia U. E.
implementatã în legislaþia naþionalã, cu
referire la aceastã activitate.
Astfel, legislaþia privind protecþia
animalelor în timpul sacrificãrii,
(Directiva 93 / 113 C.E. ºi Ordinul
A.N.S.V.S.A nr. 180 / 2006) stabileºte
condiþiile de sacrificare a animalelor
(inclusiv a porcinelor) numai în
abatoare autorizate, cu respectarea
normelor specifice pe timpul efectuãrii
acestei operaþiuni. Actul normativ
prevede cã autoritatea veterinarã
poate acorda derogare pentru
sacrificarea unor specii de animale
(porcine, ovine, caprine) în afara
abatoarelor, de cãtre proprietarii de
animale, pentru consumul propriu, fiind
interzisã comercializarea cãrnii ºi a
derivatelor rezultate, în afara
gospodãriei, cu recomandarea ca
animalele respective sã fie, asomate
în prealabil, adicã sã fie ferite de
suferinþã sau durere în timpul
contenþionãrii (prinderii) ºi înjungherii.
Asomarea, care la specia porcinã
se efectueazã cu un pistol cu glonþ
captiv, este un procedeu care atunci
când este aplicat unui animal cauzeazã
acestuia pierderea cunoºtinþei pânã
în
momentul
înjungherii.
Operaþiunea de asomare a animalelor
înainte de sacrificare se practicã
obligatoriu în abatoarele autorizate
existente pe raza judeþului nostru în
localitãþile Sibiu, Bugard ºi Avrig ºi sa practicat în judeþul Sibiu, în anii din
urmã, în gospodãriile cu animale, în
special în localitãþiile cu populaþie
majoritarã sãseascã, oamenii fiind
conºtienþi cã animalul nu trebuie sã fie
stresat ºi sã sufere în timpul înjungherii.
Menþionãm cã operaþiunea de
asomare nu afecteazã sub nici o formã
tãierea tradiþionalã a porcului de
Crãciun, iar pentru înjunghiere se
foloseºte tot cuþitul.
În virtutea respecãrii acestei cerinþe
legislative, de protecþie a animalelor,
medicii veterinari de liberã practicã
concesionari din cadrul circumscipþiilor
din localitãþiile judeþului Sibiu, sunt

dotaþi cu asomatoare “pistol cu glonþ
captiv“ (în numãr de 42 de bucãþi ºi
capsele aferente), urmând sã
efectueze aceastã operaþiune la
solicitarea proprietarilor de animale
din localitatea respectivã.
În judeþul Sibiu se estimeazã cã vor
fi sacrificaþi în perioada de iarnã circa
11.000 de porci din efectivul total de
27.376 capete porcine existente în
9.396 exploataþii la gospodãriile
populaþiei.
Pentru a prevenii îmbolnãvirea
populaþiei consumatoare de carne ºi
preparate derivate, dupã sacrificarea
porcilor domestici, sau vânat sãlbatic
(mistreþ, urs), proprietarul sau
consumatorul are obligaþia sã solicite
medicului veterinar examinarea cãrnii,
în special pentru diagnosticul
trichinelozei.
În acest an, în urma examenelor
efectuate la porcine domestice,
respectiv, 26.378 probe în abatoare,
229 probe de la porci donestici, 445
mistreþi ºi 23 urºi examinate la
laboratorul de diagnostic din cadrul
D.S.V.S.A. Sibiu ºi 1.184 probe de la
porci sacrificaþi în gospodãriile
populaþiei, examinaþi la circumscripþiile
teritoriale, au fost diagnosticaþi cu
Trichinelozã (în primul trimestru al
anului) doi porci domestici, un mistreþ
ºi un urs, carnea ºi organele fiind preparatã crudã, sãratã, sau afumatã.
confiscate ºi denaturate înainte de a
Boala, la om se manifestã prin : febrã
ajunge la consum uman.
ridicatã (38-40 grade), tulburãri
digestive (dureri abdominale, greþuri,
vãrsãturi, diaree), dureri în masele
Ce este trichineloza?
musculare însoþite de edeme ale feþei
„boala capetelor umflate”.
Trichineloza la om poate fi tratatã,
Trichineloza este o boalã parazitarã,
reuºita
tratamentului fiind condiþionatã
ce se transmite de la animale la om,
fiind produsã de un parazit numit în primul rând de rapiditatea instituirii
Trichinella Spiralis. Principalul diagnosticului.
rezervor al acestui parazit îl constituie
Ce mãsuri trebuie aplicate pentru
animalele din preajma locuinþelor
umane: ºobolanii, ºoarecii, carnivorele prevenirea cazurilor de îmbolnãviri la
domestice (câinele ºi pisica), animale om?
din zona silvaticã (vulpe, jder) ºi porcii
Mãsurile de prevenire cele
sau alte specii infestate.
mai eficiente sunt:
- controlul sanitar veterinar al cãrnii
provenite de la animale sacrificate în
Cum se îmbolnãveºte
abatoare ºi în gospodãriile individuale
omul?
(porc, nutrie, cal), precum ºi al
vânatului comestibil (mistreþ, urs), prin
Omul se îmbolnãvesþe consumând examen trichineloscopic;
- achiziþionarea cãrnii de porc doar
carne infestatã de porc, nutrie, mistreþ,
urs, neexaminatã de medicul veterinar din abatoare, hale, mãcelarii sau
ºi insuficient friptã, fiartã, sau magazine autorizate sanitar veterinar,

O comun[
frumoas[...
Prim[ria comunei Racovi\a invit[ to\i proprietarii de imobile din
Racovi\a `i Sebe`u de Sus ca, în perioada premerg[toare
S[rb[torilor de Iarn[, s[ ac\ioneze pentru asigurarea cur[\eniei
în fa\a propriet[\ilor.
Astfel, prin efortul fiec[ruia, vom reu`i s[ întâmpin[m sezonul
S[rb[torilor într-un mod cât se poate de normal, s[ dovedim
tuturor c[ suntem gospodari `i c[ ne pas[ de imaginea comunei
`i în aceast[ frumoas[ perioad[.

Se mai pot plãti
impozitele ºi taxele
locale restante
Serviciul de Impozite ºi Taxe din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa invitã toþi cetãþenii contribuabili care
au restanþe la plata impozitelor ºi taxelor cãtre bugetul
local sã-ºi achite datoriile. Fiecare obligaþie legalã cãtre
bugetul comunei ce este îndeplinitã, contribuie la bunul
mers al lucrurilor, la starea de normalitate.
Primãria comunei Racoviþa

pe care este aplicatã marca de
sãnãtate (ºtampila).
Pentru prevenirea contaminãrii
porcilor, dar ºi a altor animale
receptive la trichinella spiralis, sunt
necesare urmãtoarele:
- deratizarea periodicã urmatã de
strângerea ºi distrugerea cadavrelor
de rozãtoare;
- menþinerea condiþiilor de igienã în
gospodãriile populaþiei;
- salubrizarea locurilor menajere;
- excluderea din hrana porcilor a
deºeurilor de abator.
Examenul trichineloscopic în judeþul
Sibiu se efectueazã la sediul D.S.V.S.A
Sibiu (Calea ªurii Mari nr. 21), la
circumscripþiile sanitar- veterinare din
municipiile, oraºele ºi comunele
judeþului, dupã programul afiºat la
sediul acestora.
Pentru efectuarea examenului, se
prezintã o probã de cca. 100 - 200
grame de carne recoltatã din pilierii
diafragmatici (baiera unturii), din
diafragmã (iepurele), muschiuleþi,
muºchii limbii ºi muºchii intercostali.

În cazul porcilor mistreþi, se
recolteazã eºantioane cântãrind cel
puþin 10 g dintr-un membru anterior,
din musculatura limbii sau din pilierii
diafragmatici.
Proba de carne prezentatã pentru
analizã va fi însotiþã, în mod obligatoriu,
de elementul de identificare (crotaliul),
care va fi predat medicului veterinar
care examineazã carnea.
În cazul animalelor domestice
confiscate sau ucise în scopul asanãrii
unor boli transmisibile (lista bolilor
cuprinde ºi Trichineloza), medicul
veterinar oficial arondat zonei
respective întocmeºte documentaþia
specificã pentru despãgubirea
contravalorii de piaþã a animalelor în
cauzã, comform H.G. 1.214/2009,
care se efectueazã prin D.S.V.S.A
Sibiu.
Atenþie, nu consumaþi carne
neexaminatã de serviciile sanitare
veterinare.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare la
D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

Suntem ºi pe Facebook!
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 email jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã
vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Sacrificarea porcului ºi consumul de carne ºi preparate din carne de porc, în perioada premergãtoare Sãrbãtorilor de Iarnã, este un
obicei tradiþional, specific poporului român, în special pentru populaþia care locuieºte la þarã sau în zonele mãrginaºe ale oraºelor.

