Anul VIII, nr. 79
Mai
2015
4 pagini
Aceastã ediþie
se distribuie gratuit
PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALÃ FONDATÃ DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL RACOVIÞA ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA

Spectacol Folcloric Extraordinar la Cãminul
Cultural Racoviþa

Sã ne cinstim eroii!
Primãria comunei Racoviþa invitã cetãþenii din
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
la festivitãþile ce vor avea loc
joi, 21 mai, cu prilejul Zilei
Eroilor. Festivitãþile se vor
desfãºura la monumentele
închinate eroilor comunei
din cele douã localitãþi,
imediat dupã Slujba de
Înãlþarea Domnului, ce va fi
oficiatã la bisericile ortodoxe. Atât la Racoviþa cât ºi
la Sebeºu de Sus, vor fi
depuse coroane de flori din
partea Primãriei ºi Consiliului Local al comunei
Racoviþa. Sunteþi aºteptaþi
într-un numãr cât mai mare.
Primarul comunei
Racoviþa,
Simion Olariu

Aproape de podium
Echipa de fotbal (seniori) a A.S. INTER Racoviþa a obþinut doar victorii în ultimele etape disputate ºi s-a apropiat de
podiumul Campionatului Ligii a IV-a.
Au fost obþinute urmãtoarele rezultate:
Etapa a XXI-a (25 aprilie 2015) - CS Viitorul Sibiu – A.S. INTER Racoviþa, 1 - 6;
Etapa a XXII-a (2 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Sparta Medias, 7 - 0;
Etapa a XXIII-a (9 mai 2015) - AS Due FEFE ªeica Mare – A.S. INTER Racoviþa, 0- 3 (joc anulat);
Etapa a XXIV-a (16 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - C.S. Agnita, 3 – 0.
Dupã etapa XXIV, echipa de seniori a A.S. INTER Racoviþa ocupã în clasament locul 4, cu 46 de puncte.
Echipa de juniori a obþinut urmãtoarele rezulztate:
Etapa a XXI-a (25 aprilie 2015) - CS Viitorul Sibiu – A.S. INTER Racoviþa, 0 - 7;
Etapa a XXII-a (2 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Sparta Medias, (joc amânat)- ;
Etapa a XXIII-a (9 mai 2015) - AS Due FEFE ªeica Mare – A.S. INTER Racoviþa, 0- 3 (joc anulat);
Etapa a XXIV-a (16 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - C.S. Agnita, 3 – 7.
Dupã aceastã etapã, echipa de juniori a A.S. INTER Racoviþa ocupã în clasament locul 14, cu doar 15 puncte.
Program etapele urmãtoare:
Etapa a XXV-a (23 mai 2015) - F.C. Interstar – A.S. INTER Racoviþa;
Etapa a XXVI-a (30 mai 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Continental Sibiu;
Etapa a XXVII-a (6 iunie 2015) - LSS Voinþa Sibiu – A.S. INTER Racoviþa;
Etapa a XXVIII-a (13 iunie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Pãltiniº Rãºinari;
Etapa a XXIX-a (20 iunie 2015) - Mãgura Cisnãdie – A.S. INTER Racoviþa;
Etapa a XXX-a (27 iunie 2015) – A.S. INTER Racoviþa - Unirea Miercurea Sibiului.
Reamintim cã meciurile echipei de juniori se vor desfãºura în aceeaºi zi cu meciurile echipei mari, în deschidere (cu
douã ore mai devreme).
La fel ca ºi în sezonul competiþional trecut, meciurile de acasã ale echipei A.S. INTER Racoviþa se vor desfãºura pe
stadionul din Mîrºa.

Vor participa:
- Fanfara „Muzicienii Sibiului”
- Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii
Sibiului” ºi soliºtii Daniel Rosalim, Alina Bîcã, Nelu
Albu, Alina Pinca, Adriana ºi Mariana Anghel
- Elevii ªcolii Populare de Arte ºi Meserii „Ilie Micu ”
Sibiu
- Ansamblul „Datina” din Tãlmaciu
- Ansamblul „Valea Moaºei” din Sebeºu de Sus
- Ansamblul Folcloric „Doruleþ” din Racoviþa
Pe perioada acestei manifestãri, la Racoviþa va fi
organizatã o expoziþie cu vânzare – standuri cu produse
tradiþionale.
Vã aºteptãm cu mare drag!
Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu – zona Þara
Oltului (ediþia de primãvarã – 2015) este o
manifestare organizatã de Consiliul Judeþean
Sibiu în colaborare cu Primãria comunei Racoviþa.

rosu galben albastru negru

În sârºitul de sãptãmânã 23 – 24 mai 2015, se va desfãºura o nouã ediþie a
Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu – zona Þara Oltului (ediþia de primãvarã
- 2015). De aceastã datã, comuna Racoviþa are ºansa de a fi una dintre
principalele gazde ale evnimentului, fapt ce ne onoreazã în mod deosebit.
Cu acest prilej, duminicã, 24 mai, începând cu ora 13, la Cãminul Cultural
Racoviþa se va desfãºura un spectacol folcloric extraordinar.
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PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27 aprilie 2015, în
ºedinþa de ordinarã a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin
dispozitia primarului nr. 70/2015.
Prezentul proces s-a încheiat în
conformitate cu prevederile art. 39
alin. 8, precum ºi a art. 41 alin. 3 ºi
4 din Legea nr. 215/2001, republicatã, privind administraþia publicã
localã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
ªedinþa începe cu 10 consilieri
din cei 11 consilieri în functie.
Domnul Tulpan Valentin a anunþat
cã întârzie.
Domnul primar nu este prezent
datoritã unei ºedinþe neprevãzute.
Este prezent
viceprimarul
comunei, secretarul ºi dl. Hulpuº
Marius
–
inspector
al
Compartimentului Achiziþii Publice
din cadrul Primãriei Racoviþa.
Domnul viceprimar Trifu Claudiu
preia lucrãrile ºedinþei în calitate de
preºedinte de ºedinþã, efectueazã
prezenþa, prezintã ordinea de zi,
conform dispoziþei primarului:
- Proiect de hotãrâre privind
Avizarea Documentaþei de atribuire
pentru delegarea prin concesiune
a activitãþii de operare a Staþiei de
sortare ªura Micã, a staþiei de
compostare Cisnãdie ºi a Staþiei
de sortare Cisnãdie;
- Proiect de hotãrâre privind
avizarea
Studiului
de
fundamentare a deciziei de
delegare prin concesiune a
gestiunii activitãþii de operare a
Staþiei de sortare ªura Micã, a
Staþiei de sortare Cisnãdie ºi a
Staþiei de compostare ªura Micã;
- Proiect de hotãrâre privind
aprobarea regulamentului privind
implementarea ºi eliberarea
cardului – legitimaþie de parcare
pentru persoanele cu handicap
pentru locurile gratuite de parcare.
Se supune la vot ordinea de zi,
împreunã cu diversele cereri. Cu
10 voturi, se aprobã ordinea de zi.
Odatã cu materiale de ºedinþã a
fost pus la dispozitie ºi procesul
verbal al ºedinþei anterioare, se
supune la vot, toþi cei prezenþi fiind
de acord cu procesul verbal.
Se începe cu primul punct al
ordinei de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
Avizarea Documentaþei de atribuire
pentru delegarea prin concesiune
a activitãþii de operare a Staþiei de
sortare ªura Micã, a staþiei de
compostare Cisnãdie ºi a Staþiei
de sortare Cisnãdie.
S-au primit materialele de
ºedinþã. Dl. viceprimar întreabã
dacã sunt nelãmuriri.
Dl. Tulpan Valentin a ajuns la
ºedinþã.
Dl. Ivan – dacã noi avem o idee
cu privire la documetaþia trimisã o
putem transmite pentru a fi
analizatã ºi introdusã în
regulament. Nu putem schimba
decât dacã ne afecteazã în mod
direct.
Dl. Cândea – selectarea se face
ºi farã a contribui la staþia de
sortare de la Avrig. Pe viitor ar fi
indicat sã se plãteascã la greutate.
Dl. primar susþine faptul cã, ceea
ce se selecteazã sã nu fie
amestecate de cei de la GOA ºi sã
reprezinte acest punct de vedere
în faþa celor de la Adi Eco.
Dl. Ivan – GOA sã achiziþioneze
o maºinã corespunzãtoare. Se

monitorizeazã tonajul maºinlor?
Dl. viceprimar – verific aproape
de fiecare datã când vine maºina,
ºi când intrã în sat sã fie goalã ºi la
Avrig când se cântãreºte.
Dl. Ivan – trebuie sã dãm exeplu
la cetãþeni ºi sã îi motivãm sã
colecteze selectiv. Sã se facã o
campanie de informare a
cetãþenilor.
D-na secretar - s-au distribuit
fluturaºi informativi la nivel de
comunã la propunerea d-lui primar
ºi se va face o informare activã a
populaþiei.
Se supune la vot primul proiect
de pe ordinea de zi.
Se voteazã în unanimitate, 11
voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinei de
zi:
2. Proiect de hotãrâre privind
avizarea
Studiului
de
fundamentare a deciziei de
delegare prin concesiune a
gestiunii activitãþii de operare a
Staþiei de sortare ªura Micã, a
Staþiei de sortare Cisnãdie ºi a
Staþiei de compostare ªura Micã
Acest proiect are acelaºi obiect
cu cel precedent, în legãturã cu
activitatea de gestiune a activitãþii
de operare a Staþiei de sortare de
la ªura Micã.
Dl. viceprimar întreabã dacã
sunt nelãmuriri.
Nemaifiind altceva de discutat,
se supune la vot proiectul
prezentat.
Se voteazã astfel: 10 voturi
pentru ºi o abþinere (Tulpan
Valentin).
Dl. viceprimar prezintã urmãtorul
punct al ordinei de zi:
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea regulamentului privind
implementarea ºi eliberarea
cardului – legitimaþie de parcare
pentru persoanele cu handicap
pentru locurile gratuite de parcare.
D-na Mãerean – proprietarul
maºinii trebuie sã deþinã certificate
de handicap?
D-na secretar - da, proprietarul
trebuie sã deþinã certificat de handicap sau sã fie tutore al copilului
minor cu grad de handicap.
Trebuie sã prezinte actele
necesare care fac dovada
handicapului precum ºi cã este
proprietar al maºinii pentu care se
solicitã cardul Se întreabã dacã mai
sunt nelãmuriri cu privire la acest
proiect.
Se supune la vot ºi se voteazã
în unanimitate.
Se trece la discutarea
diverselor.
Dl. viceprimar întreabã dacã
consilierii au alte situaþii de analizat.
D-na Mãerean – s-a vorbit la
ºedinþa trecutã de taxa de pe
Valea Moaºei, când o sã o
aprobãm?
D-na secretar - avem o Hotãrâre
a Consiliului Local din anul 2009
prin care a fost aprobatã aceastã
taxã. Hotãrârea produce efecte
juridice pe termen nelimitat.
Dl. viceprimar – referitor la ceea
ce se întâmplã cu GAL Þara Oltului.
Cred cã trebuie analizatã situaþia.
Dl. Telebuº - sã facem o analizã
a beneficiilor ºi sã vedem dacã se
meritã sã mai colaborãm.
Dl. Hulpuº Marius – am trimis, la
solicitarea Consiliului Local, o
adresã cãtre GAL Þara Oltului prin

care am cerut detalii cu privire la
listele cu beneficiari ai proiectelor
pe PNDR, informaþii despre noua
sesiune dar nu am primit rãspunsuri
clare. Aveþi ataºate adresele cu
solicitãrile precum ºi rãspunsul
primit. În Statutul GAL Tara Oltului
este prevãzut faptul cã membrii
Asociaþiei au dreptul sã cearã
informaþii referitoare la proiecte.
Dl.Cândea – în rapoartele trimise
de ei sunt date despre beneficiarii
proiectelor?
D-na secretar - sunt doar
rapoartele de selecþie ale beneficiarilor dar despre cei care au
semnat finanþarea în cadrul
proiectului nu am primit nici o
informaþie.
D-na Mãerean – în 23 aprilie a
fost Adunarea Generalã la GAL.
Au fost prezenþi toþi primarii, mai
puþin dl.primar de la Racoviþa.
Dl. Hulpuº – s-a primit o invitaþie
pentru ºedinþã pe data de 19 aprilie
la care nu au fost prezenþi numãrul
necesar de membrii pentru a fi
statutarã.
Dl. Cândea – se poate menþiona
ca un rãspuns faptul cã noi am
participat cu cotizaþie nu cu
persoane.
Dl. Hulpuº – sunt mai multe
comune care nu au plãtit cotizaþia,
a fost prezentatã la o ºedinþã
aceastã situaþie.
D-na Mãerean – de ce nu i-aþi
invitat pentru explicaþii, la o
ºedinþã?
D-na secretar - au fost invitaþi
oficial la ºedinþa din luna februarie,
dar nu s-au prezentat.
Dl. Ivan – se fac cursuri de
englezã pentru care se primesc
bani dar nu s-au informat oamenii
din comunã.
Dl. Hulpuº – o sã ridic aceastã
problemã în Consiliul de
Administraþie al ªcolii.
Consilierii sunt de pãrere cã ar
trebui mai multã transparenþã din
partea celor de la GAL, sã se facã
o informare mai amplã a localnicilor
cu privire la strategiile de implementare a proiectelor precum ºi
informarea Primãriei comunei
Racoviþa cu privire la cursurile ce
se desfãºoarã pe proiecte, sã se
facã anunþuri pentru înscrieri, sã
fim informaþi despre condiþiile de
participare ºi de selecþie.
La ºedinþã ajunge d-na Limbãºan
Camelia- manager pe proiecte în
cadrul GAL-ului, la solicitarea
telefonicã a d-nei consilier Mãerean
Ana, pentru a rãspunde la
întrebãrile consilierilor referitoare
la situaþia incertã a colaborãrii între
GAL ºi Consiliul Local.
D-na Limbãºan – sunt proiecte
POSDRU care nu au legãturã cu
GAL. Se face o grupã de agenþi
de pazã ºi una de lucrãtori
comerciali. Nu este un lucru rãu
pentru comunitate, nu au legãturã
cu GAL. S-au pus afiºe ºi s-au
anunþat verbal mai multe persoane.
Dl. Hulpuº – am fost informaþi cã
pentru cursul de englezã se solicita
închirierea unei sãli de clasã. Dorim
ca pe viitor cererile pentru desfãºurarea cursurilor sã se depunã
la secretariat.
Dl. Ivan - este adevãrat cã aþi
intermediat toate cursurile de pânã
acum ºi cã aþi prezentat posibilitãþi
de locaþie?
D-na Limbãºan – nu , nu am

intermediat nimic. Am fost chematã
sã fac diferenþa dintre GAL ºi
POSDRU.
D-na Mãerean – de ce nu prezentaþi lista cu beneficiarii proiectelor?
D-na Limbãºan – nu avem voie,
nu pot trece peste procedura
Ghidului.
Dl. Hulpuº – în statutul GAL-ului
de pe site se prevede acest lucru.
GAL –ul este un intermediar al
proiectelor.
D-na Limbãºan – eu nu reprezint
Asociaþia, sunt manager de proiecte. Nu rãspund în numel Asociaþiei. Puteþi cere informaþii de la
Finanþe.
Dl. Hulpuº – trebuie sã se
rezolve transparenþa dintre GAL
ºi Consiliul Local.
Dl. Ivan – ne puteþi spune ce
mãsuri de informare aþi realizat la
nivel de localitate?
D-na Limbãºan – prin pliante,
afiºe, site-ul Asociaþiei.
Dl. Ivan – care sunt mãsurile
pentru potenþialii beneficiari?
D-na Limbãºan – strategiile sunt
acesibile pe site-ul Asociaþiei.
Dl. Ivan - în ceea ce priveºte
acþinile GAL, din ce cauzã existã
o lipsã a comunicãrii, nu am primit
rãspuns la una dintre solicitãri?
D-na Limbãºan – pentru a da
rãspuns unei solicitãri trebuie sã
se organizeze o adunare generalã
la nivelul GAL-ului.
Dl. Ivan – de ce aþi dus o
campanie de dezinformare a
cetãþenilor cu privire la amânarea
aprobãrii proiectului privind
aderarea comunei la Asociaþie?
D-na Limbãºan – dacã aþi fi votat
aderarea, nu s-ar fi ajuns la aceste
discuþii. S-a primit adresa pentru
ºedinþa din data de 23 aprilie?
D-na secretar - da, s-a primit
adresa.
D-na Limbãºan pãrãseºte sala
de ºedinþe fãrã a mai rãspunde la
alte întrebãri care aveau sã fie puse
de consilierii locali.
Consilierii considerã cã este
inadmisibilã aceastã lipsã de
informare ºi de comunicare. Sã se
rezolve transparenþa dintre GAL ºi
Consiliu Local, sã fie chematã ºi dna Director de la ªcoalã sã dea
informaþi cu privire la cursurile
organizate.

Dl. viceprimar întreabã consilieri
dacã sunt de acord cu publicarea
în ziarul local a unui articol privind
lipsa de comunicare dintre GAL ºi
Consiliul Local.
Consilierii propun sã se publice
împreunã cu articolul adresa trimisã
ºi rãspunsul primit.
Se supune la vot propunerea.
Se voteazã astfel: 10 voturi
pentru ºi o abþinere (d-na consilier
Mãerean Ana).
În continuare, se prezintã cele 5
cereri primite pentru Consiliul Local
de la crescãtorii de animale din
comunã, prin care se solicitã teren
de pãºunat din zona Arini pentru
ca solicitanþii sã poatã beneficia
de schemele de platã pentru
agriculturã pe anul 2015. Este
prezentã d-na Murãrescu Mariana,
una dintre persoanele care a
depus cerere.
Se discutã situaþia contractului
de închiriere a pãºunii din Arini, de
ce s-au acceptat animale mici pe
acea suprafaþã, sã se indentifice
soluþiile
concrete
pentru
rezolvarea solicitãrilor.
Se considerã cã trebuie gãsitã
o formã de mediere între crescãtorii
de animale ºi reprezentanþii Asociaþiei (obºtea satului) care
administreazã pãºunea din Arini,
sã se impunã o formã juridicã
asociaþiei, cu statut ºi regulament,
sã rãspundã pentru faptele lor,
sã respecte clauzele din
contract.
Consilierii au hotãrât sã se
adreseze o invitaþie la APIA
Porumacu de Jos sã trimitã un
reprezentant sã explice normele
de aplicare a legislaþiei cu privire
la schemele de platã. Sã confirme
prezenþa ºi se va organiza o
ºedinþã de îndatã a Consiliului
Local.
Se trece la discutarea cererii
d-lui Fogoroº Ghe., din localitatea
Racoviþa, cu privire la scutirea de
la plata penalitãþilor instituite ca
urmare a neachitãrii de cãtre
acesta a taxei de salubrizare.
Se cer informaþii despre acest caz.
Dl. Fogoroº s-a mutat la altã
locuinþã ºi nu a beneficiat de serviciile operatorului GOA, nu i s-a
ridicat gunoiul de 2 ani. Este de
acord sã achite taxa dar farã
majorãri.

Se analizeazã cererea, se
hotãrãºte sã se verifice dacã
existe o modalitate legalã sã fie
scutit.
Se supune la vot aceastã
propunere.
Se voteazã în unanimitate
pentru.
ªedinþa continuã cu cererea dl.
Rãvaº Vasile din Sibiu care solicitã
ºi dânsul scutirea plãþii penalitãþilor
la taxa de salubritate.
Consilierii cer explicaþii cu privire
la aceastã situaþie.
Aceastã situaþie este diferitã de
cea a dl. Fogoroº, deoarece dl.
Rãvaº deþine o locuinþã temporarã
în localitatea Sebeºu de Sus .
Conform unei hotãrâri mai vechi a
Consiliului Local Racoviþa, este
obligat la plata acestei taxe precum
ºi a penalizãrilor aferente, având
în vedere cã dl. Rãvaº a fost
anunþat de prevederile hotãrârii.
Se propune ca dl. Rãvaº sã
achite integral taxa precum ºi
penalizãrile.
Se supune la vot aceastã propunere ºi se aprobã în unanimitate.
Dl. Stoia Ioan întreabã ce s-a mai
fãcut cu Grãdinile de la Mârºa
Dl. Hulpuº - de sãptãmâna
viitoare vom începe sã încheiem
contractele cu fiecare persoanã.
Dl. Stoia Ioan – când se va
pune bariera, cine va rãspunde
de ea. ce comision s-a stabilit?
Dl. Hulpuº – bariera se va pune
de la 1 mai, se va încredinþa dl
Ardelean deoarece are poziþionat
în acea zonã un chioºc ºi va fi
prezent non-stop, are actele
necesare pentru a putea încasa.
Comisionul va fi stabilit ulterior.
Nu este de trecut cu vederea
faptul cã cel care se va ocupa
de barierã trebuie sã fie motivat
prin comisionul acordat pentru a
nu se ajunge la situaþii nedorite,
pentru ambele pãrþi.
Dl viceprimar întreabã dacã mai
sunt ºi alte cereri/diverse de
discutat.
Nemaifiind probleme, declarãm
închise lucrãrile ºedinþei ordinare
din data de 27 aprilie, drept
pentru care semnãm alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
VICEPRIMAR - TRIFU CLAUDIU
SECRETAR - SÎRBU MARIA

Procesul verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al comunei Racoviþa din data de 30 aprilie 2015
Încheiat azi, 30 aprilie 2015, în
ºedinta de îndatã a Consiliului Local
Racoviþa, convocatã prin dispozitia
primarului nr. 71/2015. Prezentul
proces s-a încheiat în conformitate
cu prevederile art. 39 alin. 8,
precum ºi a art.41 alin. 3 ºi 4 din
Legea nr. 215/2001 republicatã
privind administraþia public localã,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
ªedinþa începe cu 10 consilieri
din cei 11 consilieri în funcþie.
Domnul Drãgoiu Cornel lipseºte
motivat.
Este present dl. primar, dl.
viceprimar ºi secretarul comunei.
Este invitat dl. Tatu Nicolae reprezentantul APIA Porumbacu de
Jos.
La ºedinþã mai participã un grup
de crescãtori de animale din
localitate, care au depus cereri
pentru soluþionarea Consiliului
Local.
Au fost invitaþi dl. Suciu Valentin
– preºedintele Asociaþiei de

animale din localitate ºi d-na Maxim
Mãrioara – administrator, dar cei
doi nu s-au prezentat la ºedinþã.
Domnul viceprimar Trifu Claudiu
preia lucrãrile ºedinþei în calitate de
preºedinte de ºedinþã, efectueazã
prezenþa, prezintã ordinea de zi,
conform dispoziþei primarului:
- Aplicarea Ordinului nr. 619/
06.04.2015 privind schemele de
platã care se aplicã în agriculturã
în anul 2015.
Dl. Primar – avem 7 cereri ale
proprietarilor de animale care
solicitã pãºunat din Arini. Pãºunea
Arini este închiriatã, în baza unui
contract, Asociaþei Crescãtorilor
de animale din localitatea Racoviþa.
Conform
noilor
prevederi
legislative, persoanele care deþin
pãºunat ºi nu deþin animale nu
beneficiazã de schemele de platã
din agriculturã. L-am invitat pe dl.
Tatu Nicolae sã explice normele de
aplicare a Ordinului nr. 619/2015.
Dl. Tatu – sunt modificãri faþã de
anul trecut. Ca sã beneficiezi de

subvenþii trebuie sã deþii ºi animale
ºi pãºune. Este în discuþie la Guvern
o revenire asupra Ordinului de
revocare a unor articole pentru a
veni în ajutorul agricultorilor.
Asociaþia din comunã va trece pe
un centralizator toþi proprietarii de
animale pentru a i se repartiza din
suprafaþa de pãºunat pe care
Asociaþia o are închiriatã în baza
unui contract cu Comuna Racoviþa.
Pe o singurã cerere se primesc ºi
animalele ºi pãmântul. Primim
cererile în baza actualelor
prevederi pânã se va modifica
legislaþia.
Dl. Ivan – trebuia sã vinã
reprezentanþii asociaþiei pentru a
da explicaþii cu privire la situaþia
asociaþiei.Ce înþeles are ,,Asociaþia
are rãspundere în faþa celor de la
APIA?”
Dl. Tatu – are rãspundere, sunt
controlaþi, sunt penalizaþi pentru
sumele primite necuvenit, se cer
niºte condiþii de îndeplinit de cãtre
Asociaþie.

Dl. Ivan – dacã în contract este
menþionat cã pãºunatul este
pentru animalele mari iar în
centralizator apar ºi animale mici,
se aprobã centralizatorul?
Dl. Tatu - da, se aprobã pentru
cã nu este condiþionat. Încãrcãtura
de animale pe suprafaþã se poate
face ºi cu oi sau capre.
Se discutã în continuare despre
rãspunderea Asociaþiei faþã de
Consiliul Local, nemulþumirile
proprietarilor de animale faþã de
faptul cã conducerea Asociaþiei nu
a dat Darea de Seamã.
Consilierii verificã legalitatea
contractului de închiriere, actele
adiþionale, procesul verbal de
constituire a Asociaþiei, ascultã
nemulþumirile proprietarilor de
animale prezenþi la ºedinþã. Se
menþioneazã faptul cã, conform
art.17 din Contract, reprezentanþii
Asociaþiei trebuiausã fie prezenþi
la ºedinþã pentru a rezolva
problemele întâlnite cu crescãtorii
de animale.

Se explicã modul în care
crescãtorii de animale pot beneficia
de schemele de platã pentru
agriculturã prin înscrierea pe
centralizatorul Asociaþiei în urma
cãreia se va face repartizarea
suprafeþelor necesare.
Consilierii solicit anunþarea
conducerii Asociaþiei prin adresã
scrisã sã se prezinte la o ºedinþã
pentru a da explicaþii la cele
menþionate de crescãtori ºi sã fie
informaþi de modalitatea de aplicare
a normelor legislative.
Dl. Primar – centralizatorul
trebuie vizat de cãtre Primãrie, el
nu va fi vizat de cãtre noi numai
dupã ce va fi verificat modul în care
s-a repartizat suprafaþa ºi dacã
sunt trecuþi toþi cei care au solicitat
acest lucru.
Dl. Viceprimar – dacã se va
refuza primirea cererii de înscriere
pe centralizator de cãtre
Preºedintele Asociaþiei, sã se facã
sesizare la Primãria Comunei
Racoviþa ºi se vor lua mãsurile

necesare.
S-a explicat crescãtorilor de
animale cã Comuna Racoviþa nu
are neînchiriat niciun trup de
pãºune pe care crescãtorii il pot
solicita. Contractul cu trupul de
pãºune Arini este în termen, nu
poate fi reziliat deoarece taxele au
fost achitate la timp de cãtre
Asociaþie, dar se va verifica modul
de constituire dacã s-au respectat
celelalte obligaþii prevãzute, ºi se
vor cere explicaþii cu privire la
modul de administrare. Se va
încerca gãsirea unei soluþii pentru
ca fiecare parte sã fie mulþumitã.
Dl. viceprimar întreabã dacã mai
sunt alte probleme de discutat.
Nemaifiind alte nemulþumiri,
problem ºi cereri de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
de îndatã din data de 30 aprilie
2015, drept pentru care semnãm
alãturi.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
Viceprimar - TRIFU CLAUDIU
SECRETAR - SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

pentru ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa din 27 aprilie 2015
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã a P
ersoanelor Tãlmaciu vã informeazã
Serviciul
Public
Persoanelor
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 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

Se cautã sprijin pentru continuarea
construcþiei capelei mor
tuare
mortuare
Dupã cum am mai informat, au
fost reluate lucrãrile la construcþia
capelei mortuare din curtea
Bisericii Ortodoxe Racoviþa.
Este evident faptul cã o
asemenea lucrare necesitã eforturi
umane, financiare ºi materiale
deosebite, mai ales în cazul unei
comunitãþi mici, ca a noastrã.
Reamintim cã viitoarea capelã

mortuarã de la Racoviþa va fi a
comunitãþii ºi este construitã de
membri comunitãþii. Ca urmare,
pentru ca lucrãrile sã înainteze în
ritmul dorit, se face apel la cetãþenii
sau societãþile ce pot contribuii cu
bani, materiale de construcþii sau
forþã de muncã, sã acorde sprijin.
Orice ajutor este binevenit!
Pentru evitarea oricãror confuzii,

Informaþii utile de la APIA

minimis în agriculturã, la centrele
judeþene ale Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã,
respectiv al municipiului Bucureºti,
pe raza teritorialã unde se aflã
exploataþia însoþitã de urmãtoarele
documente:
a) copie de pe buletinul/cartea de
identitate al/a titularului, al/a
administratorului
sau
al/a
împuternicitului;
b) copie de pe certificatul de
înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerþului/certificatul de
înregistrare fiscalã, dupã caz;
c) copie de pe documentele care
fac dovada folosinþei terenului;
d) copii de pe fiºele de înregistrare
în agricultura ecologicã a
beneficiarului, din anul 2013,
Guvernului nr. 759/2010 privind respectiv din anul 2014, aprobate de
acordarea de ajutoare specifice Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
pentru îmbunãtãþirea calitãþii Rurale;
e) copie de pe contractul încheiat
produselor agricole în sectorul de
agriculturã ecologicã, cu modi- între beneficiar ºi un organism de
ficãrile ºi completãrile ulterioare, ºi inspecþie ºi certificare, organism
care au depus cerere de ajutor în acreditat pe teritoriul Uniunii
anul 2013 pentru exploataþiile Europene/aprobat de Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale;
cuprinse între:
f) o notificare emisã beneficiarului
a) 0,30 ha ºi 5 ha inclusiv; b) 5,1
de cãtre organismul de inspecþie ºi
ha ºi 20 ha inclusiv
Cuantumul sprijinului financiar certificare, care sã ateste
reprezentând ajutor de minimis care urmãtoarele:
(i) nu a intervenit nicio cauzã de
se acordã potrivit prezentei hotãrâri
încetare ori de desfiinþare a
este urmãtorul:
a) 1.180 lei/exploataþie pentru contractului încheiat între beneficiar
exploataþiile cuprinse între 0,30 ha ºi organismul de inspecþie ºi
certificare;
ºi 5 ha inclusiv;
(ii) beneficiarul se aflã în
b) 845 lei/exploataþie pentru
exploataþiile cuprinse între 5,1 ha ºi continuare integrat în sistemul de
control al organismului respectiv;
20 ha inclusiv.
g) copie de pe certificatul de
Valoarea totalã a ajutorului de
minimis care se acordã unei producãtor emis potrivit prevederilor
întreprinderi nu poate depãºi suma Hotãrârii Guvernului nr. 661/2001
de 15.000 euro pe durata a 3 exerciþii privind procedura de eliberare a
financiare, în cursul exerciþiului certificatului de producãtor, cu
ºi
completãrile
financiar actual ºi în cele douã modificãrile
ulterioare, sau copie de pe atestatul
exerciþii financiare precedente.
De asemenea, fãrã a aduce de producãtor emis în conformitate
atingere prevederilor alin. (3), cu prevederile Legii nr. 145/2014
valoarea totalã a ajutorului de pentru stabilirea unor mãsuri de
minimis care se acordã unei reglementare a pieþei produselor
întreprinderi care intrã sub incidenþa din sectorul agricol, dupã caz, pentru
definiþiei prevãzute la art. 3 lit. c) nu producãtorii agricoli persoane fizice.
Pentru mai multe informaþii, poate
poate depãºi suma de 15.000 euro
pe durata oricãror 3 exerciþii fi consultat site-ul A.P.I.A.,
financiare, în cursul exerciþiului www.apia.org.ro, unde se aflã
financiar actual ºi în cele douã modelul de cerere ºi instrucþiunile
de completare, ghidul solicitantului
exerciþii financiare precedente.
Pentru obþinerea ajutorului de ºi toate formularele necesare.
SERVICIUL
RELAÞII
CU
minimis, beneficiarii completeazã ºi
depun cererea pentru ajutorul de PUBLICUL ªI COMUNICARE

Ajutor de minimis pentru
agricultura ecologicã

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã
cã s-a publicat în Monitorul Oficial,
Hotãrârea de Guvern nr. 219 din
29.04.2015 privind modificarea ºi
completarea Hotãrârii de Guvern nr.
864/2014 referitoare la schema de
minimis
"Ajutor
specific
compensatoriu acordat exploataþiilor vegetale înregistrate în
sistemul de agriculturã ecologicã".
Cererile de solicitare pentru
aceastã schemã de minimis se pot
depune pânã în data de 5 iulie 2015,
inclusiv.
Beneficiarii sunt întreprinderile
care deþin exploataþii vegetale
înregistrate în sistemul de
agriculturã ecologicã, care se aflã
sub contract cu un organism de
inspecþie ºi certificare acreditat pe
teritoriul Uniunii Europene/aprobat
de Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, denumiþi în
continuare beneficiari, respectiv
producãtorii agricoli persoane fizice,
persoane juridice ºi/sau persoane
fizice autorizate, întreprinderi
individuale ori întreprinderi familiale
constituite potrivit prevederilor
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfãºurarea
activitãþilor economice de cãtre
persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale ºi
întreprinderile
familiale,
cu
modificãrile
ºi
completãrile
ulterioare.
Ajutorul de minimis se acordã
beneficiarilor care au îndeplinit
condiþiile de eligibilitate în anul de
cerere 2013, în baza Hotãrârii

menþionãm cã toate lucrãrile care
s-au executat pânã acum la capela
comunei au fost finanþate din
donaþii ºi sponsorizãri, muncitorii
fiind voluntari. Aceastã lucrare nu
este finanþatã din bugetul local al
comunei.
Persoanele ce pot ajuta sunt
rugate sã contacteze primarul
comunei Racoviþa, Simion Olariu.

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.
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa
persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri
documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri
documente

HAI SÃ COLECTÃM
SELECTIV!
De câteva sãptãmâni, în mai multe locuri din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus au
fost amplasate recipiente pentru colectarea separatã a deºeurilor reciclabile
(pubele).
Primãria comunei Racoviþa face un apel la toþi cetãþenii sã respecte categoria
de deºeuri introdusã în fiecare pubelã, astfel încât eficienþa programului de
colectare selectivã sã fie cât mai mare, diminuându-se prin aceasta volumul
de gunoi pe care populatia din comunã îl scoate la poartã în ziua de colectare.
Prin respectarea categoriilor de deºeuri, fiecare cetãþean va dovedi respect
pentru sine, mediu ºi pentru comunitatea în care trãieºte. Aºadar, în
containerele albastre introduceþi doar hârtie ºi carton, în containerele galbene
introduceþi doar recipienþi din plastic (PET), plastic ºi metal, iar în containerele
verzi introduceþi doar ambalaje din sticlã (sticle, borcane etc).
Consiliul Judeþean Sibiu a finalizat predarea cãtre fiecare unitate
administrativ teritorialã membrã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã
„ECO SIBIU”, a recipientelor pentru colectarea separatã a deºeurilor reciclabile
ºi biodegradabile, precum ºi a unitãþilor de compostare individual.
În total, în întreg judeþul au fost livrate ºi recepþionate 96.370 de recipiente
pentru colectarea separatã ºi unitãþi de compostare individualã. Containerele
sunt folosite în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deºeurilor
în Judeþul Sibiu.”
Valoarea totalã a contractului este de aproape 17 milioane de lei + TVA.
Livrarea recipientelor a început în luna iunie 2014 ?i a fost finalizatã într-un
interval de 5 luni.
Echipamentele sunt inscripþionate cu autocolante informative – cu imagini
ºi text – care explicã codul culorilor pentru colectarea separatã a deºeurilor,
fãcând astfel mai uºoarã utilizarea lor: albastru – pentru hârtie ºi carton;
galben – pentru plastic ºi metal; verde – pentru sticlã; maro – pentru deºeuri
biodegradabile.
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Sibiu”
este cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare
Regionalã. Prin punerea în aplicare a acestui proiect se urmãreºte
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii ºi a stãrii de sãnãtate a cetãþenilor judeþului Sibiu.

Informaþii utile de la Starea Civilã
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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
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DGASPC Sibiu recruteazã asistenþi
maternali profesioniºti
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Sibiu a început recutarea pentru meseria de
asistent maternal profesionist. Persoanele interesate
sunt aºteptate sã se prezinte la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu (Sibiu,
str. Mitropoliei, nr.2) sau la Serviciul Management de
caz pentru Asistenþã Maternalã (tel.0269.23.20.66 int.43)
pentru a primi toate informaþiile necesare ºi a fi
consiliate de specialiºtii serviciului. Pentru a deveni
asistent maternal profesionist trebuie þinut cont de
câteva condiþii:
- Sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
- Sã aibã domiciliul în judeþul Sibiu ºi sã aibã acces
la servicii medicale ºi servicii educative;
- Prin comportamentul sãu în societate, starea
sãnãtãþii ºi profilul psihologic, sã prezinte garanþii
pentru îndeplinirea corectã a obligaþiilor care revin unui
pãrinte, referitoare la creºterea, îngrijirea ºi educarea
copiilor sãi;
- Sã aibã în folosinþã o locuinþã care acoperã
necesitãþile de preparare a hranei, igienã, educaþie ºi
odihnã ale utlizatorilor sãi;
- Sã aibã minimum 10 clase;
- Sã manifeste o atitudine non-discriminatorie
indiferent de vârsta copilului, apartenenþa etnicã, religie,
stare de sãnãtate;
- Sã fie dispusã ºi sã aibã capacitatea sã primeascã
copil/copii în plasament în regim de urgenþã, cu vârste
cuprinse între 0 ºi 3 ani, având in vedere situaþia de
risc.
Mai multe informaþii referitoare la condiþiile de
atestare ca asistent maternal profesionist pot fi gãsite
pe site-ul DGASPC Sibiu- www.dasib.ro

DISPOZIÞIA nr
nr.. 74/
2015

privind convocarea ºedinþei ordinare din data de
21 mai 2015
Olariu Simion, primarul comunei Racoviþa - Judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1 ºi a art. 115 alin. l lit. a din
Legea nr. 2l5/200l privind administraþia public localã, republicatã.
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa,
în data de 21 mai 2015, ora 16:30, la sediul Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii preþurilor ºi
tarifelor pentru serviciile publice de apã ºi canalizare pentru comuna
Racoviþa.
Iniþiator: Olariu Simion – primar.
Emisã în Racoviþa, la 15 mai 2015.
PRIMAR OLARIU SIMION
AVIZAT, Secretar SÎRBU MARIA
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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
i-au 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.
Facilitãþile financiare acordate pentru creºterea ºi
îngrijirea copilului în asistenþã maternalã sunt:
• salariul asistentului maternal este de 975 de lei, la
care se adaugã sporul de vechime;
• spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
• spor de 25% pentru plasamentul unui copil cu
dizabilitãþi;
• alocaþia lunarã de plasament în cuantum de 600
lei/copil, iar dacã copilul este încadrat în grad de
handicap, beneficiazã de alocaþie lunarã de plasament
majoratã cu 50%, respectiv 900 lei;
• alocaþia de stat pentru copil: pentru copilul cu vârsta
pânã la 2 ani- 200 lei/luna;
pentru copilul peste 2 ani - 42 lei/lunã;
pentru copilul cu dizabilitãþi – 84 lei/lunã.
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.
La sfârºitul anului 2013 erau înregistraþi în evidenþele
DGASPC Sibiu 174 de asistenþi maternali care aveau
în plasament 352 copii.În prezent, sunt angajaþi 165
de asistenþi maternali profesioniºti care au în
plasament 318 copii. În anul 2014 s-au angajat 8
asistenþi maternali profesioniºti.

Informaþii utile de la Starea Civilã
Acte necesare pentru întocmirea
actului de naºtere:
- certificat constatator al naºterii;
- BI/CI a persoanei care declarã
naºterea;
- livret de familie;
- certificate de cãsãtorie pãrinþi;
- timbru fiscal în valoare de 2 lei.
Acte necesare pentru depunerea

dosarului de cãsãtorie:
- dosarul se depune cu zece zile
(calendaristice) înainte de data
încheierii cãsãtoriei;
- certificate prenupþiale de la
medic;
- certificate de naºtere soþi, în
original;
- acte de identitate soþi, în original;

- sentinþa de divorþ, dacã este
cazul;
- regimul matrimonial ales;
- timbru fiscal în valoare de 2 lei.
Acte necesare pentru întocmirea
actului de deces:
- certificat constatator al
decesului;
- actul de identitate al decedatului,

în original;
- certificat de naºtere al
decedatului;
- certificat de cãsãtorie al
decedatului;
- timbru fiscal în valoare de 2 lei.
Ofiþer de stare civilã (delegat)Popa Mariana-Daniela; Tel: 0735 301
816

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!

