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S-a reabilitat strada
Grãnicerilor
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În cea de-a douã parte a lunii noiembrie, au fost efectuate
lucrãrile de reabilitare a strãzii Grãnicerilor din Racoviþa.
Aici, s-au aplicat pavele din beton ºi borduri, au fost
executate trotuare ºi spaþii pentru vegetaþie, precum ºi
rigole pentru scurgerea apelor pluviale. De asemenea, pe
toatã strada gurile de canalizare (menajerã ºi pluvialã) au
fost ridicate la nivelul noului pavaj.
Pe toatã lungimea strãzii Grãnicerilor s-a pavat o suprafaþã
de 1.050 mp, din care, suprafaþa carosabilului este de
aproximativ 950 mp.
Strada are o lungime de 225 metri.
Lucrãrile de reabilitare au fost finanþate din bugetul local al
comunei Racoviþa.

Urãri de ZIUA NAÞIONALÃ
Cu prilejul zilei de 1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României, vã doresc
tuturor sã aveþi parte de liniºte, sã aveþi puterea de a trece peste toate
încercãrile ºi sã nu uitaþi sã fiþi uniþi ºi solidari. Pace ºi prosperitate
pentru români, pentru România ºi pentru comuna Racoviþa.
La mulþi ani, România! La mulþi ani, tuturor românilor!
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

Efectuaþi
examenul
trichineloscopic!
În aceastã perioadã, premergãtoare sãrbãtorilor de iarnã,
în foarte multe gospodãrii se
sacrificã porci. Pentru evitarea
apariþiei unor îmbolnãviri cauzate
consumului de carne de porc
infestatã cu parazitul Trichinella,
aducem la cunoºtinþa cetãþenilor
comunei Racoviþa cã în zilele de
luni, marþi, joi ºi sâmbãtã, la

dispensarul medical veterinar din
comunã, personalul sanitar –
veterinar autorizat efectueazã
examenul trichineloscopic.
Pentru detalii suplimentare,
precum ºi pentru programãri la
examinare, sunteþi rugaþi sã apelaþi
unul dintre numerele de telefon
afiºate la sediul Dispensarului
Veterinar Racoviþa.

Ziua Naþionalã a României este prilej de
mare bucurie pentru toþi românii. Sper
ca 1 Decembrie sã vã aducã, în fiecare
an, realizãri de excepþie ºi sã fiþi mândri
cã sunteþi români.
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Claudiu Trifu

Restanþele de
platã pentru
impozitele ºi
taxele locale, doar
cu majorãri
Primãria comunei Racoviþa aduce la cunoºtinþa
contribuabililor la bugetul local cã persoanele care
mai au de achitat impozite ºi taxe locale aferente
anului 2015 le pot achita doar dupã aplicarea
majorãrilor de întârziere.
Termenul limitã, stabilit de prevederile legale,
pentru plata impozitelor ºi taxelor locale fãrã
majorãri a fost 30 septembrie.

Ceata de
feciori
Racoviþa
Dupã cum cere tradiþia strãbunã, apropierea
sãrbãtorilor de iarnã ºi intrarea în Postul Crãciunului a
determinat feciorii din Racoviþa sã se grupeze în Ceatã.
Anul acesta, Ceata de feciori Racoviþa este condusã
de primarii Lucian Nemeº ºi David Raþiu, iar crâºmarii
aleºi sunt Ionuþ Ajderof ºi Mircea Limbãºan. Alãturi de
aceºtia vor fi ºi paharnicii Dragoº Raþiu,Sergiu Bobanga,
Iulian Iancu ºi Neluþu Fogoroº.
Ceata a început deja sã se organizeze, locul de
întâlnire (gazda) fiind Cãminul Cultural Racoviþa
(bucãtãrie).
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DISPOZIÞIA nr. 190/2015
privind convocarea ºedinþei ordinare din data de 26 noiembrie 2015
Olariu Simion, primarul comunei Racoviþa - Judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1, ºi a art. 115 alin. l, lit. a, din Legea
nr. 2l5/200l privind administraþia publicã localã, republicatã,
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, în data de 26 noiembrie 2015, ora 16,30, la sediul

Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1) Proiect de hotãrâre privind eliberarea acordului de
funcþionare pentu agenþii economici care desfãºoarã activitãþi
de comerþ ºi servicii de piaþã, inclusiv cele de alimentaþie
publicã, pe raza comunei Racoviþa, judeþul Sibiu
Iniþiator: OlariuSimion – primar

2) Proiect de hotãrâre privind stabilirea impozitelor ºi taxelor
locale, precum ºi a taxelor speciale, pe anul 2016
Iniþiator :OlariuSimion – primar
Emisã la Racoviþa, în data de 19 noiembrie 2015.
PRIMAR, OLARIU SIMION
Avizat,SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

Procesul verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 29 octombrie 2015
Dl. Drãgoi Dionisie nu este
mulþumit de starea drumului
DC 58, spunând cã nu are 5
metri lãþime.
Dl. Stoia Ioan spune cã de
prima datã când s-a fãcut, s-a
fãcut rãu. Trebuiau supravegheate lucrãrile.
Dl. primar - Pe DC 58, în
unele locuri, s-a arat pânã în
drum, drept pentru care s-au
astupat rigolele.
Dl. Stoia Ioan - eu nu circul
cu maºina pe scurtãturã, acest
drum nu rezistã pânã la
primãvarã.
Dl. Ivan Simion - drumul are
o fundaþie bunã, acum noi îl
luãm în administrare, ar trebui
sã îl întreþinem, noi nu putem
schimba lucrurile în proiecte
implementate de noi ºi vrem
sã schimbãm lucrurile în proiecte implementate de alþii.
Dl. Cândea – rog, încã o datã,
ca preºedintele de ºedinþã sã
conducã ºedinþa conform legii,
sã dea cuvântul la fiecare pe
rând, rog pentru respect, am
prezentat acum 2 ºedinþe regulamentul din Legea nr. 215/
2001.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre – se voteazã în unanimitate - 10 voturi pentru.
În continuare, domnul invitat
de la firma care scrie strategia
Comunei Racoviþa, prezintã
chestionarele legate de strategie, motivele pentru care este
beneficã aceastã strategie la
nivelul fiecãrei localitãþi din
România. La depunerea unor
proiecte pe fonduri europene,
trebuie depusã Hotãrârea
Consiliului Local pentru aprobarea strategiei, extras din
strategie.
Dl. primar propune sã se
completeze chestionarul cu un
proiect privind canalizarea
pârâului de pe strada Criºãnuº.
Dl. Stoia Ioan: sã se treacã în
chestionar ºi reabilitarea dispensarului din Sebeºu de Sus.
Dl Ivan Simion: La punctul 24,
referitor la achiziþionarea de
costume populare pentru cãminul cultural, ar trebui trecut
clar pentru cine se achiziþioneazã costume, pentru un
ansamblu cred.
Dl. Cândea: la punctul VI, ar
trebui restructuratã întrebarea
ºi anume împãrþirea în proiecte
cu prioritate ºi mai puþin prioritare, deºi toate sunt importante ºi de asemenea, completat cu un punct separat în care
oamenii ar trebui sã îl completeze dacã mai au alte
propuneri.
Dl. Drãgoi Dionisie : ar trebui
trecut ºi construirea unui pod
în Rogoaze.
În continuare, domnul
primar prezintã proiectul cu
iluminatul stradal.
Dl. Cornel Drãgoi întreabã
reprezentantul firmei Conecon
cât costã acest proiect.
Dl. Drãgoi Dionisie - eu sunt
de pãrere sã aºteptãm mai
multe oferte, de la mai multe
firme.
Reprezentantul Conecon
prezintã cele 3 scenarii:
1. Schimbarea doar lãmpilor

existente - cost 0 în plus;
2. Schimbarea lãmpilor
existente + 49 lãmpi în plus pe
strãzile principale (costuri în
plus - 82 euro/lunã);
3. Schimbarea ºi montarea
de lãmpi pe toþi stâlpii.
Dl. Stoica Cornel - cât costã
o lampã?
Reprezentant Conecon - nu
am idee cât costã o lampã, am
idee cât costã proiectul.
Dl. Drãgoi Dionisie - mai
putem negocia ceva?
Dl. Cornei Drãgoiu - dumneavoastrã sunteþi în mãsurã
sã ºtiþi, aþi mai investit ºi în alte
comune.
Reprezentantul de la Conecon - noi am fãcut un audit, am
mãsurat distanþa dintre stâlpi.
Dl. Ivan Simion: conteazã ºi
orientarea lãmpii pe stâlp.
Domnii consilieri propun sã
se facã o ºedinþã extraordinarã
în legãturã cu proiectul privind
înlocuirea lãmpilor stradale.
3) Proiect de hotãrâre cu
privire la aprobarea cotizaþiei
pentru participarea comunei
Racoviþa la Asociaþia GAL “Þara
Oltului” pe anul 2015.
Dl. Primar prezintã situaþia
referitoare la cotizaþia cãtre GAL
Þara Oltului.
Dl. Ivan Simion prezintã ceea
ce s-a vorbit la ºedinþa GAL,
pentru sprijinul de 4 lei doar
pentru un an, pentru a putea
ajuta asociaþia sã porneascã
treaba. Nu am nimic cu nimeni,
trebuia sã ne spunã de prima
datã cã trebuie sã cotizãm 4 lei/
cap de locuitor. Dacã Racoviþa
s-ar retrage din GAL Þara
Oltului, acest GAL ar dispãrea.
Dl. Cândea- Acest GAL este
un intermediar, nu produce
nimic, întreb dacã existã scris
cu 4 lei/cap de locuitor. În 2013,
d-na Peciu era consilier ºi
preºedinte la GAL Þara Oltului,
nu cred cã era în regulã aceastã
chestiune.
Am cerut lista cu proiectele
ºi am vãzut un proiect pentru
bãiatul doamnei manager de
la GAL. Ce beneficiu au 3.000
de oameni din comunã de la
proiectul de 50.000 euro a
doamnei manager, întreabã
domnul Cândea?
Dl. Ivan Simion - ar trebui sã
nu mai alimentãm negativ oamenii din sat. Când am întrebat-o pe dna. Limbãºan a ieºit
pe uºã din sala de consiliu. Se
creeazã piste false, de a nu
depune proiecte pe GAL. Este
un lucru neadevãrat, sã nu se
mai creeze aceste piste ºi
lucruri neadevãrate.
Dl. Stoia Ioan - eu am
încercat sã depun un proiect
prin intermediul GAL, dar am
renunþat, prefer sã îl depun pe
naþional.
Dl. Preºedinte - dacã mai
sunt alte propuneri cu privire la
cotizaþia cãtre GAL.
Dl. Ivan Simion - eu personal
votez acest proiect pentru a nu
se auzi mâine în comunã cã
nu pot oamenii depune proiecte.
Dl. Stoia Ioan – ar trebui
informaþi oamenii cã pot
depune proiecte.

Dl. Cândea - eu votez pentru
un leu/cap de locuitor, cu rezerva ca GAL Þara Oltului sã ne
prezinte o listã cu cotizaþiile
comunelor pentru anii 2013 –
2015, cât ºi bilanþul contabil al
GAL Þara Oltului la 31 decembrie 2014.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã în unanimitate - 10 voturi pentru un
leu/cap locuitor/2015.
4) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea racordãrii la
reþeaua de distribuþie electricã

a persoanelor care reprezintã
cazuri sociale.
Dl. Cândea - în aceste cazuri
ar trebui ajutaþi aceºti oameni
aflaºi în situaþii dificile.
Se supune la vot. Se voteazã
în unanimitate proiectul de
hotãrâre - 10 voturi pentru.
Se discutã în continuare
sesizarea grupului de locuitori
de pe uliþa lui Stanciu.
Dl. Cândea – referitor la
sesizare, se pot monta niºte
semne de circulaþie.
Se prezintã oferta pentru

studiul de fezabilitate pentru
construcþia unei grãdiniþe cu
program prelungit.
Domnii consilieri sunt de
acord pentru demararea
acestui proiect.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa ordinarã de
consiliu local din data de 29
octombrie 2015, drept pentru
care semnãm alãturat:
Preºedinte de ºedinþã
ªerban Vasile
Secretar delegat
Hulpuº Marius Gheorghe

Proces verbal al ºedinþei
extraordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de
9 noiembrie 2015
Încheiat astãzi, 9 noiembrie 2015, în cadrul ºedinþei
extraordinare a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã
prin Dispoziþia primarului nr.
185/05.11.2015.
La ºedinþã participã 11
consilieri din cei 11 în funcþie.
Preºedintele de ºedinþã
supune la vot spre aprobare
procesul verbal al ºedinþei
din 29 octombrie 2015.
Se voteazã în unanimitate

- 11 voturi pentru. În continuare, se supune la vot
ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate.
1. Proiect de hotãrâre
privind reabilitarea ºi
modernizarea sistemului de
iluminat public stradal din
comuna Racoviþa, judeþul
Sibiu
Referitor la acest proiect
de hotãrâre, s-a discutat în
ºedinþa anterioarã.

Se supune la vot proiectul
- se voteazã în unanimitate 11 voturi pentru.
Nemaifiind altele de
discutat, se încheie ºedinþa
extraordinarã din data de 9
noiembrie 2015, drept pentru
care semnãm alãturat:
Preºedinte de ºedinþã
ªerban Vasile
Secretar delegat
Hulpuº Marius Gheorghe

Farmacia din Racoviþa s-a
mutat într-un nou spaþiu
De câteva sãptãmâni,
farmacia din comuna Racoviþa funcþioneazã într-un
nou spaþiu. Situatã în
acelaºi imobil (în clãdirea
Dispensarului
Medical
Uman Racoviþa), farmacia
dispune acum de o suprafaþã mult mai mare, astfel
încât sã fie îndeplinite toate
condiþiile pentru asigurarea
serviciilor unei unitãþi
complexe.
La farmacia modernizatã
din Racoviþa se elibereazã
orice categorie de reþete,
dar de aici pot fi achiziþionate ºi alte produse,
care nu fac neapãrat parte telor (aparaturã medicalã,
din categoria medicamen- cosmetice, diabet, dieta,

produse naturiste, parafarmaceutice, sãnãtate etc).

S-a încheiat turul de campionat
Începând cu sezonul competiþional 2015 – 2016, comuna Racoviþa este reprezentatã în
Liga a V-a, seria a II-a Sibiu, de echipa AS Viitorul Racoviþa.
În ultimele douã etape ale turului acestei ediþii de campionat, desfãºurate de la apariþia
ultimului numãr al publicaþiei, echipa comunei a obþinut urmãtoarele rezultate:
- etapa 8, 1 noiembrie 2015, A.S. Bradu - AS Viitorul Racoviþa
(0 – 3);
- etapa 9, 8 noiembrie 2015, ora 11, AS Viitorul Racoviþa - A.S. Nocrich
(2 - 4).
Echipa AS Viitorul Racoviþa încheie turul ediþiei 2015 – 2015 a campionatului Ligii a V-a,
seria a II-a Sibiu, pe locul 10 al clasamentului, cu 6 puncte.
Campionatul se va relua în primãvara anului viitor.
Vom reveni cu amãnunte.
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Încheiat astãzi, 29 octombrie
2015, în cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 182/19.10.2015.
La ºedinþã participã 10
consilieri din cei 11 în funcþie.
Lipseºte motivate domnul
Telebuº Marius Iulian. La
ºedinþã participã dl. primar, dl.
viceprimar, secretarul comunei,
reprezentanþi ai firmei rãspunzãtoare cu scrierea strategiei
Comunei Racoviþa pentru anii
2015-2020 ºi un reprezentant
de la firma Conecon, pentru
prezentarea beneficiilor legate
de modificarea corpurilor de
iluminat stradal.
ªedinþa este condusã de
domnul ªerban Vasile, în calitate de preºedinte de ºedinþã.
Dl. Serban Vasile prezintã
procesul verbal al ºedinþei
anterioare.
Dl. Consilier Drãgoiu Cornel,
datoritã faptului cã la ºedinþa
din 30 septembrie, la care a
lipsit motivat fiind plecat în
concediu, ridicã problema cu
proiectul de hotãrâre referitor la
acordarea unei sume de bani
pentru acoperiºul capelei.
Acesta îºi exprimã punctul de
vedere sugerând la o cât mai
bunã înþelegere între Biserica
Ortodoxã ºi Biserica Batistã din
comunã. Consiliul Local propune sã ne adresãm Bisericii
Ortodoxe pentru a permite
folosirea capelei ºi de Biserica
Baptistã din localitate.
Se supune la vot procesul
verbal de la ºedinþa din septembrie ºi se aprobã, în unanimitate - 10 voturi pentru.
Dl ªerban Vasile supune
spre aprobare ordinea de zi 10 voturi pentru.
1) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pentru
anul 2016.
Dl. secretar explicã planul de
ocupare a funcþiilor publice ºi
faptul cã trebuie aprobat în
ºedinþã de consiliu, în fiecare
an.
Se supune la vot proiectul se voteazã în unanimitate - 10
voturi pentru.
2) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea trecerii unui drum
comunal, aflat în domeniul
public al comunei Racoviþa, din
administrarea Consiliului Judeþean Sibiu în administrarea
Consiliului Local Racoviþa.
Dna. Mãerean citeºte un
articol dintr-un ziar din 2013 în
care se prezintã lucrãrile de pe
DC58. Nu sunt de pãrere cã
s-au fãcut lucrãrile la fel cum s-a
publicat în ziar, în 2013. Drumul
aratã destul de bine, în schimb,
în faþã la Iordache, veºnic se
scurge apã. Ar trebui fãcut ceva
sã nu se degradeze asfaltul.
Dl.primar: drumul acesta
este propus a fi asfaltat, cu rigole betonate, printr-un proiect
pe fonduri europene. Sperãm,
de asemenea, cã anul viitor, în
2016, sã putem circula pe
drumul peste baraj, dupã rezolvarea problemelor legate de
calea feratã ºi de asigurarea
conductei de gaz.
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã a P
ersoanelor
Serviciul
Public
Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile,
titularul acestuia are obligaþia sã solicite serviciului public
comunitar de evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi
cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se
primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã, dacã este
cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai
micã de 14 ani, dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate

de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se
prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã
atât de minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte
de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al
reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 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

INFORMARE DE PRESÃ

29 octombrie 2015

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã potenþialii beneficiari
cã în data de 27 octombrie 2015 a fost publicatã, în Monitorul Oficial nr. 797, Ordonanþa de
urgenþã nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor
cauzate de fenomenul meteorologic de secetã severã în perioada aprilie-septembrie 2015.
Pot beneficia de ajutorul de stat producãtorii agricoli care îºi desfãºoarã activitatea
în producþie agricolã primarã, respectiv:
a) producãtorii agricoli persoane fizice care deþin atestat de producãtor emis în baza Legii
nr.145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din sectorul
agricol;
b) producãtorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ºi întreprinderi
familiale, constituite potrivit 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;
c) producãtori agricoli persoane juridice, precum ºi orice forme asociative cu sau fãrã
personalitate juridicã, constituite conform legii.
Criterii de eligibilitate:
a) sã deþinã proces-verbal de constatare ºi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada
cuprinsã între 1 aprilie 2015 ºi 20 octombrie 2015, conform legislaþiei pentru situaþiile de
urgenþã, semnat de membrii comisiei ºi în care sã fie înscrise cel puþin informaþii privind
cultura, suprafaþã calamitatã, precum ºi procentul de calamitare de peste 30%;
b) sã fie înregistraþi în evidenþele APIA cu cerere unicã de platã aferentã anului 2015.
Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declaraþi, de APIA, neeligibili pentru schema
de platã unicã pe suprafaþã aferentã anului 2015, în urma controlului administrativ.
Plãþile compensatorii se acordã pentru pierderile de venit survenite la urmãtoarele
culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclã de zahãr, legume în câmp,
plante de nutreþ, pãºuni ºi fâneþe.
Cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune la centrele APIA locale sau jude?ene
unde solicitantul a depus cererea unicã de platã pentru anul 2015, însoþitã de urmãtoarele
documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoanã fizicã sau, dupã caz, împuternicire/procurã
notarialã ºi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
b) copie a atestatului de producãtor, dupã caz;
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului/Registrul
naþional al asociaþiilor ºi fundaþiilor sau a actului în baza cãruia îºi desfãºoarã activitatea,
precum ºi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
d) copie a procesului-verbal de constatare ºi evaluare a pagubelor;
e) document cont bancar deschis la instituþii de credit pentru persoanele fizice;
f) document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru persoane juridice.
Solicitantul va prezenta ºi documentele originale pentru copiile prevãzute la punctele
a-c.
Termenul limitã de depunere a cererii este 30 noiembrie 2015.

CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat în funcþie de categoria
beneficiarului

– lei/ha –

Cultura

Porumb boabe
Floarea-soarelui
Soia
Cartof
Sfeclã de zahãr
Legume în câmp
Plante de nutreþ*
Pãºune
Fâneaþã

Persoane fizice,
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale ºi
întreprinderi familiale
280
285
335
1.130
600
1.490
222,5
50
75

Persoane juridice,
precum ºi orice forme
asociative cu sau fãrã
personalitate juridicã
560
570
670
2.260
1.200
2.980
445
100
150

Serviciul Relaþii cu Publicul ºi Comunicare

Pentru a evita prodcerea unor situatii de
urgenþã în pragul sãrbãtorilor de iarnã, vã
sfãtuim sã aveþi în vedere urmãtoarele
recomandãri:
- Fixaþi bradul în condiþii de siguranþã, luând
mãsuri de împiedicare a rãsturnãrilor
accidentale;
- Verificaþi instalaþia de brad, din punct de
vedere al funcþionãrii, înainte de a o monta
pe pom; în cazul detectãrii unor defecþiuni,
nu faceþi improvizaþii;
- Nu amplasaþi bradul în vecinãtatea
surselor de cãldurã deschise;
- Nu utilizaþi artificiile, petardele, rachetele
ºi alte mijloace pirotehnice,în încãperi ºi
spaþii închise; în conformitate cu legislaþia în
vigoare, aceste elemente se pot folosi doar
în aer liber, la distanþe de siguranþã faþa de
oameni, clãdiri, arbori ºi autovehicule;
- Lumânãrile ºi artificiile aprinse trebuie
sã fie fixate cât mai bine, deoarece acestea
ar putea foarte uºor cauza un incendiu;
- Evitaþi sã puneþi în brad podoabe
inflamabile;
- Nu utilizaþi instalaþii de iluminat
ornamental cu defecþiuni sau improvizaþii;
- Nu lãsaþi bradul cu lumânãri ºi artificii
aprinse, instalaþii electrice de împodobire în
funcþiune, nesupravegheate;
- Nu lãsaþi la îndemana copiilor chibriturile
sau brichetele;
- Verificaþi menþinerea liberã a cãilor de
acces, intervenþie ºi evacuare în ºi din
clãdirile de turism, agrement ºi alimentaþie
public, precum ºi în alte spaþii amenajate
special, în care se organizeazã petrecerea
Revelionului ºi marcarea corespunzatoare
a acestora, asigurând cunoaºterea lor de
cãtre participanþi;
- La pãrãsirea locuinþei, asiguraþi-vã cã nu
aþi lãsat focul aprins, consumatorii electrici
sub tensiune ºi corpuri de iluminat aprinse.

sau depozite de furaje;
- Buteliile de gaze utilizate la pârlirea
porcilor sã fie amplasate la distanþã faþã de
arzãtor, iar furtunurile de alimentare sã fie
prevãzute la capete cu coliere de fixare ºi sã
nu prezinte fisuri;
- Afumãtorile trebuiesc amplasate la distanþe de siguranþã faþã de restul construcþiilor
ºi trebuiesc supravegheate pe toatã
perioada funcþionãrii
- Afumãtorile se confecþioneazã din zidãrii
de cãrãmidã ºi materiale incombustibile ºi
se amplaseazã independent de celelalte
construcþii din gospodãrie;
- Este interzisã folosirea afumãtorilor
improvizate ori amplasarea acestora în
magazii, ºuri, remize, sub ºoproane sau
lânga materiale combustibile;

10 mãsuri simple pentru un Crãciun
fãrã incidente

1. Pânã pe 24 decembrie, depozitaþi bradul
afarã, intr-un recipient cu apã, pentru a-ºi
pãstra prospeþimea un timp îndelungat;
2. Montaþi bradul într-un suport stabil ºi
sigur, asigurând alãturi un vas cu apã;
3. Montaþi lumânãrile în suporturi
incombustibile;
4. Nu lãsaþi niciodatã copii sã se joace în
apropierea lumânãrilor aprinse;
5. Folosiþi doar instalaþii ºi decoraþiuni
electrice fãrã defecþiuni sau improvizaþii;
6. Nu amplasaþi lumânãri aprinse în
apropierea bradului, decoraþiunilor sau
materialelor combustibile;
7. Distanþa de protecþie între brad ºi
materialele combustibile sau aparate
electrice este de cel puþin 50 de cm;
8. Achizitionaþi artificii doar din magazinele
autorizate ºi nu-i lãsaþi pe copii sã se joace
cu ele;
9. Verificaþi integritatea ºi curãþenia
Pentru sacrificarea animalelor în
coºurilor
de fum;
gospodãriile populaþiei, cu prilejul
10. Înainte de culcare, stingeþi focul din
sãrbãtoririi Crãciunului, veþi avea în
sobã, lumânãrile ºi deconectaþi aparatele
vedere:
electrice de încãlzit ori decoraþiunile electrice
- Locul ales pentru pârlirea porcilor sã fie
ªef SVSU Racoviþa,
la o distanþã de siguranþã faþã de construcþii
Lucian Gerea

Informaþii utile de la Starea Civilã
Acte necesare pentru întocmirea
actului de naºtere:
-

-

acte de identitate soþi, în original;
sentinþa de divorþ, dacã este cazul;
regimul matrimonial ales;
timbru fiscal în valoare de 2 lei.

certificat constatator al naºterii;
BI/CI a persoanei care declarã naºterea;
Acte necesare pentru întocmirea
livret de familie;
actului de deces:
certificate de cãsãtorie pãrinþi;
- certificat constatator al decesului;
timbru fiscal în valoare de 2 lei.
- actul de identitate al decedatului, în
Acte necesare pentru depunerea
original;
dosarului de cãsãtorie:
- certificat de naºtere al decedatului;
- dosarul se depune cu zece zile
- certificat de cãsãtorie al decedatului;
(calendaristice) înainte de data încheierii
- timbru fiscal în valoare de 2 lei.
cãsãtoriei;
Ofiþer de stare civilã (delegat)- Popa
- certificate prenupþiale de la medic;
Mariana-Daniela; Tel: 0735 301 816
- certificate de naºtere soþi, în original;

rosu galben albastru negru

Mãsuri specifice de prevenire a
incendiilor pe timpul desfãºurãrii
sãrbãtorilor de iarnã
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La Primãria comunei Racoviþa, Serviciul Public de Asistenþã Socialã, a început acþiunea de primire a solicitãrilor
pentru acordarea ajutoarelor
pentru încãlzirea locuinþei ca
urmare a prevederilor O.G. 27/
2013, de modificare ºi completare a OUG nr.70/2011,
privind mãsurile de protecþie
socialã în perioada sezonului
rece, respectiv prevederile H.G.
nr.778/2013.
Categoriile de beneficiari
pentru care se acordã aceste
ajutoare sunt solicitanþii care
utilizeazã pentru încãlzirea
locuinþei energie termicã în
sistem centralizat, energie
electricã, gaze naturale sau
lemne, cãrbuni, combustibili
petrolieri. Ajutorul se acordã
numai pentru un singur sistem
de încãlzire ºi anume cel
principal.
Limitele de venituri pentru
acordarea ajutoarelor sunt
urmãtoarele:
1. Pentru utilizarea agentului
termic:
- 0 – 786 lei/membru de
familie pentru familiile care
utilizeazã agent termic în
sistem centralizat;
- 0 – 1082 lei pentru persoana singurã care utilizeazã
agent termic în sistem centralizat.
Compensaþia se acordã prin
acoperirea unui procent din
consumul real de agent termic,
în funcþie de venitul mediu pe
membru de familie sau
persoanã singurã.
ÎN CAZUL COMUNEI RACOVIÞA, ACEASTÃ CATEGORIE
DE AJUTOR NU SE ACORDÃ
DEOARECE NU EXISTÃ FURNIZOR DE ENERGIE TERMICÃ PENTRU POPULAÞIE ÎN
SISTEM CENTRALIZAT.
2. Pentru utilizarea energiei
electrice, gazului metan, lemne,
cãrbuni, combustibili petrolieri:

- 0 – 615 lei/membru de
familie.
Compensarea se acordã în
sumã fixã, dar nu mai mult decât
consumul efectiv calculat de
cãtre furnizor, în funcþie de
venitul net pe membru de
familie.
Din acest an, veniturile care
se iau în calcul la stabilirea
venitului net pe membru de
familie sunt date de prevederile
art.8 alin.1 – 3 din Legea nr.416/
2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Nu se iau în calcul sumele
provenite din:
- alocaþia pentru susþinerea
familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu
handicap;
- ajutoarele de stat acordate
producãtorilor agricoli;
- bursele de studiu ºi cele
sociale;
- bursele acordate în cadrul
Prograului naþional de protecþie
socialã “Bani de liceu”;
- 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.
Atenþie! Valoarea alocaþiei de
stat pentru copii luatã în calculul
veniturilor familiei este de 42
de lei (82 de lei pentru copilul
cu dizabilitãþi)
Dacã familia sau persoana
singurã are în proprietate, închiriere, comodat ori altã formã de
deþinere cel puþin unul din bunurile cuprinse în lista bunurilor
ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului social, aceasta
nu beneficiazã de ajutorul pentru încãlzirea locuinþei. Conform
acestei liste, persoanele care
deþin clãdiri, alte spaþii locative
în afara locuinþei de domiciliu,

Campanie de vaccinare antrabicã
pentru câinii din gospodãrii
În perioada noiembrie – februarie, în conformitate cu normele
legislative stabilite la nivel naþional, personalul sanitar – veterinar
autorizat din comuna Racoviþa efectueazã vaccinarea antirabicã
la câinii deþinuþi în gospodãrii de persoanele fizice.
Cei doi tehnicieni veterinari ce-ºi desfãºoarã activitatea în
comunã, David Marius Ivan ºi Adrian Badea, vor vizita gospãdãriile
pentru implementarea acestei campanii.
În afara administrãrii vaccinului antirabic, pentru fiecare câine
se poate efectua aplicarea unui microcip, necesar identificãrii ºi
înscrierii acestuia în registrul special naþional de evidenþã a
câinilor.
De asemenea, unde existã solicitãri, personalul sanitar –
veterinar poate efectua deparazitarea câinilor, precum ºi
întocmirea carnetului de sãnãtate.
Costul total al acestor operaþiuni (vaccinare antirabicã,
microcipare, deparazitare ºi întocmirea carnetului de sãnãtate)
este de 20 lei.

Reparaþii în curtea Dispensarului
din Racoviþa
Zilele trecute, în curtea Dispensarului Medical Uman din
Racoviþa au fost efectuate unele reparaþii ºi modernizãri.
Partea din faþa imobilului a fost placatã cu dale de beton,
astfel cã acum accesul se realizeazã în condiþii îmbunãtãþite.

autoturisme cu o vechime mai
micã de 10 ani, utilaje agricole,
de prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000
lei, sunt excluse de la acordarea acestui drept. Excepþie
fac titularii care demonstreazã
cã bunurile deþinute sunt date
în folosinþã cãtre o altã persoanã ºi aduc dovada venitului
obþinut, precum ºi certificatul de
atestare fiscalã de la administraþia finanþelor publice.
Titularul ajutorului – reprezentantul familiei trebuie sã
aibã calitatea de proprietar, succesor de drept al proprietarului,
sã existe o clauzã de întreþinere
sau de habitaþie, titular de contract de închiriere, comodat sau
concesiune. Poate fi titular ºi
alt membru de familie major ºi
împuternicit de proprietarul locuinþei sau titularul contractului
de închiriere sau reprezentantul
legal al persoanei singure care
nu a împlinit vârsta de 16 ani,
ori alte persoane care nu au
capacitatea de reprezentare.
Cererea privind acordarea
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei va fi însoþitã de actele
doveditoare pentru stabilirea
componenþei familiei, a veniturilor, precum ºi a dreptului de
proprietate sau folosinþã privind
locuinþa pentru care se solicitã
acordarea ajutorului. Pentru
ajutoarele solicitate pentru
energia electricã se va face
obligatoriu o ancheta socialã,
în termen de 15 zile lucrãtoare
de la data cererii.
ACTE NECESARE PENTRU
ACORDAREAAJUTOARELOR
PENTRU
ÎNCÃLZIREA
LOCUINÞEI
1. Actele de identitate ale
solicitantului ºi ale membrilor
familiei
- copii dupã BI-CI;
- certificatele de naºtere ale
copiilor;
- certificatul de cãsãtorie;

- hotãrârea definitivã de încuviinþare a adopþiei, de plasament familial al minorului,
potrivit legii;
- actul din care sã rezulte
calitatea solicitantului de tutore
sau curator.
2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu
net lunar pe membru de familie se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii
acesteia le realizeazã sau,
dupã caz, le-au realizat în luna
anterioarã solicitãrii dreptului
(de exemplu, cerere depusa in
luna octombrie 2015 va fi completata cu veniturile aferente
lunii septembrie).
Categoriile de venituri nete
realizate ºi actele doveditoare
sunt cele menþionate în formularul de cerere:
- drepturi provenite din salarii
(salar net, cu menþiunea dacã
beneficiazã sau nu de bonuri
de masã), sau activitaþi independente;
- indemniþii de ºomaj, pensii,
indemnizaþii speciale, indemnizaþia-stimulentul pentru creºterea copilului, indemnizaþia
lunarã pentru persoanele cu
handicap, alocaþiile de stat
pentru copii, venituri din dobânzi, venituri din activitãþi
agricole, alte drepturi etc.
Categorii de venituri care nu
se iau în calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:
- sumele provenite din alocaþia pentru susþinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu
handicap;
- ajutoarele de stat acordate
producãtorilor agricoli;
- bursele de studiu ºi cele
sociale, precum ºi bursele
acordate în cadrul Programului
naþional de protecþie socialã
“Bani de liceu”;
- 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.
3. Acte de proprietate/chirie
–copie xerox dupã actul de proprietate, ori actul de închiriere,
comodat, folosinþã, pentru
titular viza obligatorie pe buletin
4. Factura de la furnizorul de
agent termic/gaz metan/
energie electric cu codul client
pentru ajutoarele de încãlzirea
locuinþei cu gaz metan, energie
electricã, energie termicã
Observatie. Studenþii întreþinuþi de pãrinþi ºi care locuiesc
separat de aceºtia, nu îndeplinesc condiþiile de acordare
a ajutorului, conform art.6 alin.1
lit.e din O.U.G. nr.70/2011.
Copiii minori care locuiesc
cu bunicii, iar pãrinþii locuiesc
la alte adrese ºi care nu contribuie la întreþinerea minorului,
trebuie sã aibã instituitã mãsura plasamentului sau a
tutelei, altfel sunt consideraþi în
întreþinerea pãrinþilor naturali.
Termen pentru depunere:
pentru a beneficia pentru luna
noiembrie, data limitã este de
20 noiembrie. Dupã data de 21

noiembrie pânã pe data de 20
a lunii decembrie, dreptul se
stabileºte
pentru
luna
decembrie.
OBLIGAÞIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI:
1. Comunicarea în scris a
modificãrilor cu privire la
componenþa familiei;
2. Comunicarea în scris a
modificãrilor veniturilor realizate
de membrii acesteia, prin
depunerea unei noi cereri ºi
declaraþii pe proprie rãspundere, însoþitã de actele justificative, la sediul Serviciului
Public de Asistenþã Socialã.
Aceastã obligaþie este imperativã, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate
a ajutorului acordat, începând
cu luna urmãtoare producerii
modificãrii.
Nedeclararea corectã a
componeneþei familiei/a veniturilor familiei/ a deþinerii de
bunuri aflate în lista bunurilor
care duc la neacordarea ajutorului, reprezintã infracþiune ºi va
fi, în mod obligatoriu, sesizatã
organelor de urmãrire penalã.
Informaþii suplimentare se
pot obþine la Primãria comunei
Racoviþa.

Recomandãri alimentare pentru perioada postului
În perioada “Postului de Crãciun”, populaþia care respectã aceastã
tradiþie creºtinã solicitã pentru consum produse alimentare specifice,
respectiv produse de morãrit ºi panificaþie, legume, fructe, produse
de patiserie ºi zaharoase, alimente conservate, ciuperci, cafea,
produse naturiste, solicitare care determinã operatorii din domeniul
alimentar sã punã pe piaþã cantitãþi mai mari de astfel de alimente
decât în mod obiºnuit.
Având în vedere volumul mare de produse alimentare din aceastã
categorie care se regãsesc la procesare sau în distribuþie pe piaþa
de consum, existã riscul ca pe parcursul lanþului alimentar sã fie
supuse contaminãrii cu microorganisme sau prin substanþe
chimice (contaminanþi naturali care sunt introduºi accidental sau
prin tratarea inadecvatã a alimentelor), respectiv prin:
• contaminare biologicã – reprezentatã de bacterii, fungii, viruºi
sau paraziþi;
• contaminanþi chimici - care includ substanþe chimice provenite
din mediu, reziduuri de medicamente de uz veterinar, metale grele
sau alte reziduuri.
Din acest motiv, este absolut necesar ca siguranþa produselor
alimentare sã poatã fi obþinutã ºi controlatã prin metode care sã
asigure identificarea ºi înlãturarea pericolelor potenþiale de
contaminare, înainte de consumul produsului finit.
Cu toate cã legislaþia ºi regulile din domeniul siguranþei
alimentelor, pe întregul lanþul alimentar, obligã operatorii din acest
domeniu de activitate sã garanteze cã alimentele sunt sigure pentru
consumatorul final ºi nu prezintã risc pentru sãnãtatea populaþiei,
totuºi personalul de specialitate din cadrul servicilor sanitare
veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor se implicã permanent în
protejarea populaþiei, prin monitorizarea ºi intensificarea acþiunilor
de control tematic, în perioada cu tradiþii religioase (cum este Postul
Crãciunului), urmãrind respectarea normelor de funcþionare ºi
igienã în obiectivele furnizoare de materii prime vegetale, în unitãþi
de procesare, unitãþi de depozitare ºi comercializare, pieþe
agroalimentare ºi alte obiective care pot fi considerate în anumite
condiþii cu risc alimentar, prin:
- Asigurarea asistenþei de specialitate în funcþie de cerinþele
legislative, pentru eficienþa sporitã a activitãþii, la nivel judeþean, la
circumscripþiile sanitare veterinare ºi pentru siguranþa alimentelor
din oraºe ºi în unitãþiile de procesare ºi desfacere cu volum mare
de produse alimentare;
- Efectuarea de controale ºi inspecþii planificate, corelate cu gradul
de risc a unitãþiilor, stabilit în urma evaluãrii ºi luarea de mãsuri
corective, urmãrindu-se:
• monitorizarea obiectivelor care furnizeazã materii prime pentru
unitãþile de procesare;

• îndeplinirea condiþiilor generale de funcþionare ºi de igienã a
unitãþilor de profil;
• asigurarea condiþiilor optime la recepþie, la procesare, depozitare,
expunere ºi desfacere a materiilor prime ºi a produselor finite;
• existenþa documentelor care atestã originea (trasabilitatea),
cantitatea, calitatea produselor ºi efectuarea acþiuniilor D.D.D.;
• etichetarea produselor, cu informarea corectã privind
componentele acestora, valabilitatea ºi modul de pãstrare.
- Supravegherea, prin analize de laborator, a calitãþii ºi salubritãþii,
a materiilor prime, produse finite, din probe afluite pentru examene
fizico-chimice, microbiologice, pentru determinarea aditivilor,
contaminanþi ºi pesticide, precum ºi prin teste de sanitaþie pentru
supravegherea stãrii de igienã a unitãþilor;
- Colaborare cu celelalte instituþii judeþene, cu atribuþii în acest
domeniu, D.S.P. A.P.C. D.A.J. I.P.J. asociaþii pe produs, operatori
economici, etc.
În contextul normelor sanitar - veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor, populaþia consumatoare de produse alimentare
specifice Postului de Crãciun, este responsabilã sã se protejeze
prin:
• achiziþionarea alimentelor specifice postului numai din spaþii
sau unitãþi înregistrate sanitar veterinar, care garanteazã, prin examen
de specialitate, calitatea ºi salubritatea acestora, evitând comerþul
”stradal”;
• citirea cu atenþie a instrucþiunilor de pe etichetele produselor
alimentare, care în mod obligatoriu trebuie sã conþinã informaþii
privind elementele componente, modul de pãstrare, preparare
corectã ºi termenul de valabilitate;
• pãstrarea corectã a alimentelor în frigider, în spaþii uscate la
temperaturi optime, dupã caz;
• pãstrarea în condiþii de maximã igienã a tuturor suprafeþelor
destinate preparãrii alimentelor (mese, blaturi,veselã, etc);
• folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;
• spãlarea atentã a fructelor, a zarzavaturilor ºi verdeþurilor folosite
în reþetele culinare sau când acestea se consumã crude;
• spãlarea atentã a mâinilor înainte de prepararea alimentelor ºi
înainte de fiecare masã;
• asigurarea condiþiilor de protecþie necesare evitãrii oricãrui contact
între alimentele destinate consumului ºi insecte sau alte animale;
• gestionarea corectã a resturilor menajere.
Pentru sesizarea unor aspecte nedorite, este pus la dispoziþia
populaþiei telefonul Call Center 0800.826.787
Dr. Penþea Ioan,
Secretar Executiv al Colegiului Medicilor
Veterinari din Judeþul Sibiu

rosu galben albastru negru

Informatii privind acordarea ajutoarelor pentru
încãlzirea locuinþei pentru sezonul rece 2015 – 2016

