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RAPORTUL PRIMARULUI

În conformitate cu prevederile art.
63 alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/
2001 privind administraþia publicã
localã, republicatã, primarul prezintã
Consiliului Local, în primul trimestru
al anului, un raport anual privind
starea economicã, socialã ºi de
mediu a unitãþii administrativ teritoriale.
Pe întreg anul 2015, s-a urmãrit
realizarea indicatorilor stabiliþi, astfel
încât, la finele anului sã putem arãta
realizãrile primãriei ºi ale consiliului
local în procente cât mai ridicate.
Rolul administraþiilor locale va fi
unul tot mai important în ceea ce
priveºte atragerea de fonduri
structural, cât ºi în dezvoltarea
generalã a comunitãþilor, iar pe
parcursul anului 2015, cât ºi pe
viitor, ne-am strãduit ºi ne vom
strãdui sã atragem mai multe
fonduri, astfel încât dezvoltarea
comunei Racoviþa sã fie în creºtere.
Un accent deosebit a fost pus pe
modul de a rezolva solicitãrile
cetãþenilor, prin diminuarea duratei
de eliberare a unor documente.
Rolul de manager informaþional
al administraþiilor locale, care este
primarul, va fi într-o continuã
creºtere, pe de o parte, alãturi de
aparatul sãu de specialitate, pe de
altã parte, de consiliile locale care
reprezintã legislativul, împreunã va
trebui sã fim într-o permanentã
racordare la informaþia care pleacã
atât de la Uniunea Europeanã pânã
la legislaþia adoptatã de guvern,
principalii beneficiari ai acestor
prevederi fiind cetãþenii ºi comuna.
1. Realizarea indicatorilor
bugetului local ai comunei
Racoviþa în anul 2015.
Veniturile consiliului local s-au
încasat în procent de 91,84 %, în
creºtere faþã de anul trecut cu
2,59%. Urmare a acestora, s-a
realizat funcþionarea în bune conditii
a activitãþii administraþiei publice
locale ºi a instituþiilor finanþate din
bugetul local.
Pentru încasarea diferenþei de
8,16%, s-au depus eforturi mari,

astfel încât, pânã la sfârºitul anului
2015, numãrul total cumulat este:
- Titluri executorii - 987
- Propriri - 51
- Somaþii neplata taxelor – 987.
Astfel, la sfârºitul anului s-au
încasat:
- Sume total încasate 5656247,97 lei
- Încasãri pe rãmãºiþe –
122428,53 lei.
În continuare, doresc sã vã prezint
situaþia economico-financiarã pe
anul 2015, dupã cum urmeazã:
- Venituri totale – buget local 5.778.676,58 lei
- Cheltuieli totale – buget local 4.279.388,06 lei
- Excedent bugetar pe anul 2015 1.499.288,53 lei.
Un rol important în anul 2015 l-au
avut achiziþiile publice, care s-au
ridicat la un nivel superior în comparaþie cu anii trecuþi, datoritã eforturilor
depuse ºi a implicãrilor profesionale pe acest plan.
Asfel, conform planului de
achiziþii publice pe anul trecut, s-au
realizat urmãtoarele proiecte:
- În luna martie s-a reuºit
aranjarea ºi arhivarea profesionalã
a Arhivei comunei Racoviþa, servicii
în valoare de 7.869 lei.
- De asemenea, în anul 2015 s-a
reuºit obþinerea Ordinului Prefectului Judeþului Sibiu pentru întreg
islazul comunal, document de
proprietate certã asupra acestor
terenuri, pe care îl are comuna
Racoviþa, aceste servicii costândune 50.000 de lei. Menþionez cã acest
document, care atestã proprietatea, este foarte necesar pentru
proiectele pe care dorim a le
implementa pe fonduri europene.
- În luna iulie s-au fãcut lucrãri de
reparaþii curente la dispensarul din
comuna Racoviþa, lucrãri în valoare
de 8.465,69 lei.
- În septembrie s-au fãcut lucrãri
de reparaþii la intrarea în curtea
primãriei ºi a curþii ºcolii, în valoare
de 5.165 lei. De asemenea, s-a
pavat curtea ªcolii Gimnaziale.

- Anul 2015 ne-a adus venituri de
13.692 lei din colectarea taxei de
ecologizare de la Sebeºu de Sus.
- În decembrie 2015 s-a finalizat
lucrarea
“Pavare
strada
Grãnicerilor din comuna Racoviþa,
jud. Sibiu”, lucrare în valoare de
125.792 lei.
- S-au achiziþionat cupe pentru
dotarea
buldoexcavatorului,
urmând ca, în funcþie de condiþiile
meteo sã intervenim asupra
rigolelor din comunã.
- În luna decembrie s-a finalizat
studiul de fezabilitate în valoare de
70.000 lei, pentru asfaltarea unor
drumuri din comunã, proiect ce
dorim al depune pe noul PNDR
2014-2020.
- În 2015 am reuºit semnarea
contractului pentru modernizarea
iluminatului public stradal din
comuna Racoviþa, contract
multianual (5 ani), urmând ca în
2016 sã fie reabilitatã întreaga reþea
de iluminat public (în 3 luni de la
semnarea contractului vor începe
lucrãrile).
- De asemenea, în 2015 s-a reusit
acoperirea Capelei din Comuna
Racoviþa.
- La Sebeºu de Sus s-au
definitivat, în mare parte, lucrãrile
pentru reþeaua de alimentare cu
apã.
- În 2015 am reuºit înfiinþarea
Asociaþiei Sportive Viitorul Racoviþa,
amenajarea pe cât s-a putut a terenului de fotbal din comuna, pentru
ca meciurile sã se poatã desfãºura
în condiþii bune.
- De asemenea, am reuºit, în urma
contractelor de închiriere, sã
aducem venituri la bugetul local de
29.146 lei pentru anul 2015, iar
11.000 lei urmând a fi încasaþi în anul
2016, valoarea totalã a contractelor
fiind de aproximativ 40.000 lei.
Sperãm ca ºi în acest an sã
reuºim sã ducem spre finalizare
proiectele propuse pentru 2015 .
2. Asistenþa socialã
La acest capitol s-a reuºit
acoperirea sumelor necesare

pentru plata asistenþilor pentru
persoane cu handicap, pentru cei
10 angajaþi ºi cei 15 (persoane cu
handicap grav) care beneficiazã de
indemnizaþie de întreþinere.
Pentru a scoate în evidenþã
activitatea serviciului de asistenþã
socialã în acest an, putem spune
cã s-au întocmit mai multe categorii
de dosare, dupã cum urmeazã:
- media lunarã a dosarelor de
ajutoare sociale în platã - 15
- persoane cu handicap grav - 25
dosare
- subvenþii pentru lemne 67dosare
- subvenþii pentru încãlzirea cu
gaze - 12 dosare
- alocaþii de stat pentru copii – 23
dosare
- alocaþii complementare ºi de
susþinere - 83 dosare
- indemnizaþii pentru îngrijirea
copilului pânã la 2 ani - 24 dosare
- s-au întocmit anchete sociale
pentru persoane cu handicap,
burse, copii cu handicap, acþiuni de
divorþ, alocaþii pentru susþinerea
familiei.
De asemenea, au fost întocmite
ºi urmãrite planuri de servicii pentru
persoanele defavorizate, diverse
situaþii solicitare AJPIS, DGASPC ºi

Informaþii utile de la Ser
viciul V
oluntar
Serviciul
Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã Racoviþa
Atenþie! Arderea miriºtilor se face numai dupã luarea
mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi, asigurându-se
supravegherea permanentã a arderii ºi NUMAI pe
baza PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, dupã
informarea în prealabil a serviciului voluntar pentru
situaþii de urgenþã.
Urmãtoarele fapte se sancþioneazã cu amendã de la
1.000 la 2.500 lei:
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi
a altor materiale combustibile, fãrã obþinerea
permisului de lucru cu foc ºi fãrã luarea mãsurilor
pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi;
- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului
deschis în condiþii ºi la distanþe care favorizeazã
propagarea focului la construcþii, depozite, culturi
agricole, pãduri, plantaþii ºi alte vecinãtãþi.
ªef SVSU Racoviþa,
Lucian Gerea

Instituþia Prefectului.
3. Protecþia mediului ºi pãdurile
comunale
Tot în acest capitol putem aminti
faptul cã, în prezent, colectarea
gunoiului menajer se realizeazã în
cadrul proiectului ECO Sibiu – în
parteneriat cu GOA Avrig. Putem
spune cã întâmpinãm mari probleme din partea cetãþenilor în ceea
ce priveºte colectarea sumelor
reprezentând taxa specialã pentru
colectarea gunoiului menajer, dar
sperãm cã prin aplicarea HCL nr.
49/2014 privind taxa specialã de
salubrizare, prin declaraþia de
impunere pentru fiecare dintre
membrii unei familii aceste
discrepanþe se vor diminua.
Referitor la protecþia mediului,
s-au fãcut diverse lucrãri de
curãþare ºi igienizare a celor douã
localitãþi ale comunei Racoviþa.
Vã mulþumesc ºi vã doresc la
început de an multã sãnãtate,
dumneavoastrã cât ºi familiilor
dumneavoastrã ºi de asemenea,
cetãþenilor pe care îi reprezentãm
fiecare în comunitatea de unde
venim.
PRIMAR
OLARIU SIMION

Anunþ
impor tant!
În data de 12 aprilie, pe teritoriul comunei Racoviþa se va
desfãºura un important exerciþiu de alarmare publicã.
Acþiunea se va desfãºura în conformitate cu
reglementãrile în domeniu, dupã un scenariu ce va fi stabilit
cu doar câteva zile înainte de data programatã.
Pentru desfãºurarea în bune condiþii a acestui exerciþiu,
conducerea Primãriei Racoviþa face un apel cãtre toþi
cetãþenii, responsabilii agenþilor economici ºi cei ai
instituþiilor de pe raza teritorialã a comunei sã acorde tot
sprijinul necesar solicitat de cei implicaþi în organizarea ºi
desfãºurarea acþiunii ºi sã respecte recomandãrile ºi
instrucþiunile primite de la aceºtia.
Acþiunea va fi coordonatã de primarul comunei, Simion
Olariu, ºeful Comitetului Local pentru Situaþii de Urgenþã,
alãturi de ºeful Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Racoviþa, Lucian Gerea, sub supravegherea atentã a
responsabililor din partea Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgeþã „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu.

rosu galben albastru negru

privind starea economicã, socialã ºi de mediu a
unitãþii administrativ teritoriale în anul 2015

Procesul Verbal

Racoviþa
Dl. Preºedinte supune la vot se voteazã în unanimitate, 11
voturi pentru.
4) Proiect de hotãrâre privind
actualizarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei Racoviþa
Se supune la vot - se voteazã
în unanimitate, 11 voturi pentru.
5) Proiect de hotãrâre privind
Încheiat astãzi, 29 februarie obiectivul de investiþii "Capta- ºi pompare de apã brutã din aprobarea ajustãrii tarifului de
la 234 lei/tonã, fãrã TVA, pentru
2016, în cadrul ºedinþei ordinare re, tratare ºi înmagazinarea astfel de râuri.
a Consiliului Local Racoviþa, apei în Sebeºu de Sus, com.
Dl. preºedinte supune la vot utilizatorii casnici, la 253 lei/tonã,
convocatã prin dispoziþia Racoviþa, jud. Sibiu"
proiectul. Se voteazã - 11 voturi fãrã TVA, ºi de la 298,35 lei/tonã,
fãrã TVA, pentru agenþii
primarului nr. 26 din 22 februarie
Dl. preºedinte de ºedinþã – pentru, în unanimitate.
2016.
sunt întrebãri pe aceastã temã?
2) Proiect de hotãrâre privind economici, la 310 lei/tonã, fãrã
ªedinþa începe cu 10 conDl. Stoica întreabã - de ce aprobarea studiului de feza- TVA, începând cu data de
silieri din cei 11 în funcþie. Întârzie þeava care intrã în staþie este de bilitate ºi a indicatorilor tehnico- 01.03.2016
Dna. Mãerean - Se modificã
dl. Telebuº Marius. La ºedinþã 140 mm ºi cea care iese este economici pentru obiectivul de
participã 3 cetãþeni ai comunei de 180 mm.
investiþii "REABILITARE DRU- preþurile la gunoi pentru perRacoviþa.
Dl. Tulpan Valentin întreabã MURI COMUNALE ªI REÞEA soanele fizice?
Dl. primar- Preþul la gunoi
Dl. preºedinte de ºedinþã diferite chestiuni tehnice legate STRADALÃ COMUNA RACOpentru persoanele fizice nu va fi
supune la vot ordinea de zi, la de proiect.
VIÞA, JUDEÞUL SIBIU"
care se adaugã 2 cereri ale unor
Dl. Ivan - Cu cine v-aþi conDl. Ivan - Ne puteþi menþiona, modificat (nu va creºte). Se va
cetãþeni din comunã, pe care le sultat pentru a pune bazele unui încã o datã, sectoarele de drum modifica preþul pe care comuna
îl va plãti pentru gunoiul ridicat
vom discuta la diverse.
astfel de proiect? Nu credeþi cã care vor fi asfaltate?
Se voteazã în unanimitate - ar fi trebuit discutat în consiliu?
Dl. primar explicã sectoarele de pe domeniul public ºi preþul
pentru persoanele juridice, cele
10 voturi pentru.
Dl. primar – am discutat cu de drum care vor fi asfaltate.
Dl. Stoia - referitor la procesul dumneavoastrã domnule Ivan
Dl. Ivan - Vã rog sã þineþi cont care au contract cu GOA Avrig,
verbal, am cerut un raport al ºi cu dl. Stoia toate cele legate ºi de trotuare, ca acestea sã nu dar persoanele fizice vor plãti la
serviciului de situaþii de urgenþã de fostul proiect ºi de cel actual. fie la fel ca la precedenta fel.
Dl. Drãgoi - Ar trebui ridicatã
în ºedinþa trecutã, pe care nu lDl. Ivan - Aþi consultat un asfaltare, sã se poatã circula pe
problema pentru a-ºi face
am primit.
specialist legat de bazine?
trotuare.
Dl. primar - o sã vorbesc cu
Dl. primar – Da, m-am conDl. Tulpan- Aº avea rugã- caserie ºi cei de la GOA.
Dl. primar - Am ridicat aceasdl. Gerea Lucian, ºeful SVSU, sultat cu dl. proiectant ºi am mintea ca aceste lucrãri de
sã prezinte acest raport în ajuns la concluzia cã trebuie asfaltare sã fie foarte bine tã problemã în toate ºedinþele.
Dl. Ivan - Vã rog sã faceþi o
ºedinþã de consiliu local.
montate 2 bazine a câte 250 mc monitorizare, sã nu existe riscul
adresã la GOA, sã ni se explice
Dl. Vasiu Adrian prezintã o fiecare.
de a da banii înapoi.
ofertã a unor lãmpi privind
Dl . Ivan - am rugãmintea sã
Dl. Drãgoi - Un trotuar cãtre clar toate plãþile pe care GOA le
face cãtre Tracom SA, sã ni se
iluminatul public.
nu mai dãm vina pe Consiliul garã ar fi foarte necesar.
Dl. Ivan – având în vedere cã Local în ceea ce priveºte
D-na. Mãerean - Proiectul cu prezinte documente din partea
avem o cerere pentru extinderea chestiunile tehnice.
asfaltarea ar fi trebuit modificat celor de la Tracom SA.
Dl. preºedinte supune la vot
iluminatului public pe Valea
Dl. primar – Ce înseamnã un ca trotuarele sã fie modificate,
proiectul. Se voteazã – 11
Moaºei, ar trebui sã avem în studiu de fezabilitate? Acesta ne sã se poatã circula pe ele.
vedere aceastã ofertã.
oferã soluþiile tehnice legate de
Dl. Drãgoiu Cornel - Eu zic cã abþineri, se respinge proiectul.
6) Proiect de hotãrâre privind
Dl. preºedinte supune la vot un proiect.
asfaltarea care s-a fãcut a fost o
procesul verbal al ºedinþelor din
Dl. Ivan - haideþi sã facem lucrare bunã. În faþa casei mele actualizarea inventarului
luna ianuarie (ordinarã) ºi cea toate eforturile sã facem rost de am vãzut cum s-a lucrat ºi sunt bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al comunei
extraordinarã din februarie.
bani ºi sã introducem apa.
foarte mulþumit.
Se voteazã în unanimitate Dl. Cândea - dacã am fi puºi
Se supune la vot - se voteazã Racoviþa (drumuri)
Dl. Preºedinte supune la vot
11 voturi pentru.
într-o situaþie din judeþul Dolj sau 11 voturi pentru, în unanimitate.
1) Proiect de hotãrâre privind Olt ºi sã fim obligaþi sã colectãm
3) Proiect de hotãrâre privind proiectul - 11 voturi pentru, în
aprobarea studiului de feza- apã brutã din Dunãre, de includerea în domeniul public unanimitate.
7) Proiect de hotãrâre privind
bilitate ºi a indicatorilor exemplu.
a 1636,9 ha - fond forestier
tehnico-economici pentru
Dl. Ivan - nu se face colectare proprietate publicã a comunei acordarea unor facilitãþi fiscale

al ºedinþei Consiliului Local al comunei Racoviþa
din data de 29 februarie 2016

Procesul Verbal
al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 21 martie 2016
Încheiat astãzi, 21 martie
2016, în cadrul ºedinþei ordinare
a Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin dispoziþia primarului nr. 36 din 15 martie 2016.
ªedinþa începe cu 11 consilieri din cei 11 în funcþie.
La ºedinþã participã dl. Belciu
Alin ºi dl. Vasiu Adrian. Dl. primar
lipseºte de la ºedinþã deoarece
are probleme medicale.
Începând cu luna martie, se
allege preºedinte de ºedinþã dl.
Drãgoiu Cornel (lunile martie,
aprilie, mai).
Dl. preºedinte de ºedinþã
supune la vot ordinea de zi, la
care se adaugã suplimentar
încã un proiect de hotãrâre.
Se voteazã în unanimitate –
11 voturi pentru.
Referitor la procesul verbal de
la ºedinþa trecutã, dl. Stoia
spune cã nu s-a menþionat
problema cu tãierea tufelor de
pe lângã drum. De asemenea,
nu s-a specificat faptul cu privire
la rezervoarele de 500 l din
proiectul cu captarea.
Dl. Ivan - eu am de obiectat
referitor la procesul verbal doar
faptul cu privire la punctul de
colectare din proiectul cu apa.
Dl. preºedinte supune la vot
procesul verbal al ºedinþei din
februarie - 9 voturi pentru ºi 2
abþineri (ale domnilor Tulpan
Valentin ºi Stoia Ioan).
Dl. Vasiu Adrian este nemulþumit de faptul cã a fost citit în
ºedinþa de consiliu local cã are
datorii la primãrie însã acesta
ºi-a achitat aceastã datorie.
Dl. secretar: eu am prezentat
în ºedinþa de consiliu local lista
datornicilor la 21 ianuarie 2016,
cei care au datorii mai mari de
500 lei. La 21 ianuarie 2016,
firma Trans Aral avea o datorie
la Primãria Racoviþa care

depãºea acest prag hotãrât în
ºedinþã de consiliu. Am precizat
clar cã datoria era în data de 21
ianuarie 2016.
De asemenea, dl. Vasiu spune cã a plãtit o amendã pentru
rovinietã la Primãria Racoviþa.
Când m-am dus la Avrig am
apãrut cu amenda neplãtitã. A
trebuit sã achit o amendã de
douã ori pentru a obþine certificat
fiscal.
Dl secretar: Vã rog sã veniþi la
primãrie, la compartimentul
impozite ºi taxe, pentru a definitiva ºi rezolva aceastã
problemã.
La ºedinþã a fost invitat ºi dl.
Lãcãtuº, pentru a da explicaþii
cu privire la problema cu oile.
D-na Iustina era foarte nemulþumitã cu privire la aceastã
problemã.
D-na Mãerean: d-na Iustina
spune cã aþi ameninþat-o.
Dl. Lãcãtuº: eu am încheiat
contracte de arendare cu
oamenii.
Dl. Telebuº: eu am înþeles cã
dl. Lãcãtuº vrea sã intre în legalitate, a încheiat contracte de
arendare ºi o sã le înregistreze
la primãrie.
Dl. Cândea: dumneavoastrã
trebuie sã rezolvaþi aceastã
problem pe cale amiabilã. Dacã
aceastã problem persistã,
existã riscul ca dumneavoastrã
sã nu mai puteþi închiria pãºunat. Trebuie sã aveþi grijã cu
câinii pentru a nu muºca, a evita
acest lucru.
Dl. Drãgoi: pânã acum, dl.
Lãcãtuº nu aþi fost în regulã.
Dl. Ivan: ar trebui sã aveþi grijã
sã gãsiþi o soluþie cu privire la
câini, de asemenea am vãzut
cã încercaþi sã intraþi în legalitate.
Dl. preºedinte: încercaþi sã
colaboraþi cu oamenii ºi sã

evitaþi proprietãþile private
închise.
Dl. Stoica Cornel: dacã aveþi
închiriatã toatã tarlaua respectivã, puteþi paºte doar dumneavoastrã cu oile. Dacã existã
terenuri neînchiriate, aceºti
oameni trebuie sã aibã acces
la proprietãþile lor.
În continuare, dl. preºedinte
de ºedinþã propune ca dl. Gerea Lucian sã citeascã raportul
de activitate al pompierilor pe
anul 2015, fapt cerut în ºedinþa
precedentã.
Dl. Gerea prezintã raportul de
activitate.
Dl. Ivan: ne puteþi spune care
sunt cei 3 voluntari instruiþi.
Dl. Gerea rãspunde, enumerându-I pe cei 3. Suntem la limitã
cu capacitatea serviciului voluntar de urgenþã de a interveni.
Dl. Ivan: care sunt mãsurile
dumneavoastrã de promovare,
de a capta atenþia ºi altor
voluntari?
Dl Gerea: oamenii care intervin
trebuie sã fie serioºi.
Dl. Ivan: de la Sebeºu de Sus
aveþi voluntari?
Dl. Gerea: da avem, pe dl.
Sãbãduþiu.
Dl. Stoia: am vãzut cã aþi fãcut
o informare la bisericã, pe pliante
nu scrie un nr. de telefon la care
trebuie sã sunãm.
Dl. Gerea: nr. de telefon este
112.
Dl. Telebuº: cum vã descurcaþi cu cei 12 pompieri voluntari?
Aþi spus cã sunteþi la limitã.
Dl. Gerea: eu lucrez cu cei 12
ºi mã descurc aºa cum pot.
Dl. Stoica: vreau sã vã întreb
cum staþi cu dotarea?
Dl. Gerea: sunt mulþumit de
dotarea serviciului. Ne-ar mai fi
necesarã o pompã de adâncime mare, care sã poatã scoate

apa de la o adâncime mai mare
de 10 m.
D-na. Mãerean întreabã care
sunt cei 12 pompieri voluntari.
Dl. Gerea îi citeºte cu numele
pe fiecare.
Dl. Ivan: aº dori sã intru ºi eu
în serviciul voluntar de urgenþã.
Dl. Gerea: vreau sã mulþumesc d-lui Telebuº pentru donarea furtunelor pentru serviciul
voluntar.
Dl. Tulpan: sunt oameni în
Sebeºu de Sus care nu au apã,
aduc cu butoaiele din râu. Aº
propune ca dumneavoastrã sã
îi puteþi alimenta pe aceºtia cu
maºina de pompieri.
Dl. Gerea: dacã dumneavoastrã decideþi, prin hotãrâre de
consiliu, se poate face acest
lucru.
1) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea actualizãrii Master
Planului de alimentare cu apã ºi
evacuare a apelor uzate (faza de
investiþii 2014 - 2020)
Dl. Ivan: ne poate condiþiona
ca dupã ceea ce realizãm
proiectul, sã predãm proiectul la
SC Apã Canal Sibiu? Ar trebui sã
ne gospodãrim singuri, sã
evitãm predarea proiectului la SC
Apã Canal Sibiu.
Dl. Drãgoi: ce se întâmplã
dacã amânãm proiectul de
hotãrâre?
Dl. secretar: noi vrem sã depunem proiectul imediat ce se va
deschide sesiunea. Dacã
dumneavoastrã nu doriþi sã
depuneþi acest proiect, e altceva.
Dl. Cândea: pânã nu se va
schimba legislaþia la nivelul þãrii,
nu putem face nimic.
Dl. Telebuº: domnilor consilieri, prima data noi trebuie sã
realizãm proiectul, pe urmã sã
ne punem problema cine
administreazã.
Dl. preºedinte supune la vot
proiectul: 11 voturi pentru unanimitate.
2) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea cotizaþiei de membru a comunei Racoviþa în ADI
ECO SISTEM AVRIG pe anul
2016
Dl. Ivan: în adunarea generalã nu s-a þinut cont de paritatea

Dl. Drãgoiu Cornel - Apreciez
iniþiativa compartimentului de
impozite ºi taxe - sunt de acord
cu aceste facilitãþi.
Ar trebui avut în vedere ºi o
scutire a celor care sunt cazuri
sociale în comunã.
Dl . Ivan - Sunt de acord cu
scutirea, însã fiecare scutire sã
se facã pe fiecare în parte, doar
cu acordul consiliului local.
Dl. preºedinte - Avem 2 propuneri, cea a domnului primar
ºi cea a domnului Ivan.
Se supune la vot varianta
domnului primar privind scutirea majorãrilor de întârziere cu
70%. Se voteazã - 7 voturi pentru
ºi 4 abþineri. Se aprobã proiectul
în forma iniþialã.
8) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea modalitãþilor de
identificare a beneficiarilor de
stimulente educaþionale sub
forma tichetelor sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr.
248/2015 privind stimularea
participãrii la învãþãmântul
preºcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate
Dl. Drãgoiu Cornel - Aº vrea
sã prezint un caz social: al d-lui
Subþirelu Gheorghe. Cunosc
acest caz pentru cã m-am
implicat în ajutarea acestei
familii. Pentru complementarã
nu are dosarul complet. Ar trebui
sã ne implicãm mai mult pentru
a-i ajuta.
Dl. preºedinte supune la vot
proiectul - 11 voturi pentru, în
unanimitate.
La rubrica Diverse avem 3
cereri:
- Cererea d-lui Bucur Gheorghe, pentru acordarea a 20 ha
pentru închiriere, deoarece
dânsul deþine 100 capre.
Se propune ca toate contractele de închiriere sã se aprobe
în ºedinþã de consiliu local.
În zona "În gãuri", pãºunatul
este închiriat. Singura soluþie ar
fi “Botoroagã" ºi dacã dânsul
acceptã, va putea închiria.
- A doua cerere este a celor 2

cetãþeni din Sebeºu de Sus, cu
privire la prelungirea iluminatului pe Valea Moaºei, precum ºi refacerea drumurilor la
intrarea pe proprietãþi.
“Câþi stâlpi ar trebui pentru
extindere?”, întreabã dl. Ivan.
Dl. primar - o sã fac un studiu,
sã vedem câte lãmpi ar trebui
pentru extindere.
Consiliul Local este de acord
cu efectuarea unor calcule
estimative pentru aceastã
lucrare.
- Cea de-a treia cerere este a
domnului Subþirelu Gheorghe,
privind acordarea unor
materiale de construcþii pentru
consolidarea casei, deoarece
acesta nu are bani pentru
aceste lucrãri (caz social).
Dl. Drãgoiu Cornel - Sunt
surprins cã a fãcut cerere, nu
ºtiam, cunosc cazul ºi are mare
nevoie de ajutor.
Consiliul Local este de acord
cu ajutarea d-lui Subþirelu
Gheorghe pentru a putea întãrii
fundaþia la casã.
Dl. Tulpan Valentin - Referitor
la terenul de 660 mp pentru
Cimitirul de la Sebeºu de Sus,
se poate vinde acest teren cãtre
bisericã, pentru a extinde
cimitirul?
Dl. primar - o sã rezolvãm
aceastã problemã.
D-na. Lupu Iustina întreabã
legat de locurile care i s-au
aprobat dânsei. Legat de
Lãcãtuº cu oile, nu l-aþi chemat
în ºedinþã de consiliu.
Dl. primar - D-na Lupu, el a
tulburat posesia asupra
proprietãþii dumneavoastrã.
Puteþi face reclamaþie la poliþie,
pentru tulburare de posesie.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa de consiliu
local din data de 29 februarie
2016, drept pentru care
semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Cândea Valeriu
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

acþiunilor. Noi avem o acþiune ºi
plãtim o cotizaþie de 500 lei, spre
deosebire de 1.000 lei cât
plãteºte Avrigul cu 999 acþiuni.
Nu cred cã e corect.
Dl. preºedinte supune la vot
proiectul - 6 voturi pentru ºi 5
abþineri. Se aprobã cotizaþia de
500 lei pentru anul 2016.
3) Proiect de hotãrâre privind
implementarea proiectului
"Captare, Tratare ºi Înmagazinarea Apei în Sebeºu de Sus,
com. Racoviþa, jud. SIBIU"
Dl. Tulpan Valentin: dacã se
continuã sã se introducã apa
brutã, rugãmintea mea este sã
se obþinã aviz de la DSP în care
sã se precizeze dacã pe conductele de apã brutã se poate
introduce apa potabilã fãrã sã
se producã anumite cazuri cu
privire la îmbolnãviri.
Dl. preºedinte supune la vot se voteazã în unanimitate - 11
voturi pentru.
4) Proiect de hotãrâre privind
implementarea proiectului
"REABILITARE DRUMURI COMUNALE ªI REÞEA STRADALÃ, COMUNA RACOVIÞA,
JUDEÞUL SIBIU"
Se supune la vot - se voteazã
în unanimitate – 11 voturi pentru.
5) Proiect de hotãrâre privind
închirierea prin licitaþie publicã
a spaþiului în suprafaþã de 21
mp., situate în comuna Racoviþa,
la nr. 418 - Dispensarul din
comuna Racoviþa, înscris în CF
nr. 101074, nr. top 471/2/2
Dl. preºedinte supune la vot
proiectul. Se voteazã – 11 voturi
pentru - în unanimitate.
6) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea ajustãrii tarifului de
la 234 lei/tonã, fãrã TVA, pentru
utilizatorii casnici, la 253 lei/tonã,
fãrã TVA, ºi de la 298,35 lei/tonã,
fãrã TVA, pentru agenþii economici, la 310 lei/tonã, fãrã TVA,
începând cu data de 01.03.2016
Dl. preºedinte supune la vot
proiectul - 10 voturi pentru, o
abþinere a d-lui Ivan Simion.
7) Proiect de hotãrâre privind
completarea Regulamentului
serviciului de salubrizare al
asociatiei de dezvoltare ECO
SISTEM AVRIG, cu cap. 11 ce

cuprinde prevederile din Regulamentul cadru al serviciului de
salubrizare, emis de ANRSC ºi
aprobat prin Ordinul nr. 85/2015
cu prevederile privind activitatea
de deszãpezire în localitãþi
Se supune la vot proiectul 10 abþineri ºi un vot împotrivã al
d-lui Cândea Valer.
8) Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2016
Se supune la vot proiectul 11 voturi pentru, în unanimitate.
9) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea racordãrii la reþeaua
de distribuþie electricã a persoanelor care reprezintã cazuri
sociale
Se supune la vot proiectul –
11 voturi pentru, în unanimitate.
Dl. preºedinte prezintã în
continuare cererea d-lui Bãlan,
cu privire la scutirea taxei de
salubrizare. Cererea este de
competenþa compartimentului
impozite ºi taxe. Domnul Bãlan
sã dea o declaraþie pe proprie
rãspundere.
Dl. Tulpan - sã se publice în
ziar darea de seamã a Ocolului
Silvic Avrig pe anul 2015.
Dl. Drãgoi - sã aveþi în vedere
curãþarea pârâului din localitate.
De asemenea, partea stângã
de pe strada Gãrii are o
problemã cu iluminatul.
Dl. Stoica: vin cu propunerea
sã se plombeze drumul de pe
Valea Lupului. Este într-o stare
foarte proastã.
D-na. Mãerean: Cine face
curãþenie pe lângã ºcoalã pânã
la Bobanga? Este plin de peturi.
Dl. viceprimar: Cei de la
Legea nr. 416 fac curat.
D-na. Mãerean: De unde aþi
adus balastrul din bãlþi? Pietrile
sunt foarte mari.
Dl. viceprimar: este vina
noastrã cã nu am verificat piatra.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Racoviþa din
data de 21 martie 2016, drept
pentru care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Drãgoiu Cornel-Mircea
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã a
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 persoanelorConsilier, Elena- Delia Stancu

Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã, la data
de 1 martie, a început Campania de primire a cererilor
unice de platã pentru anul
2016, în conformitate cu
prevederile legislaþiei în
vigoare, respectând calendarul stabilit ºi obiectivele
propuse de instituþia noastrã.
Astfel în perioada 01 martie 16 mai, la centrele judeþene/
locale ale APIA se depun fãrã
penalizãri cererile unice de
platã. Cererile unice de platã
pot fi depuse ºi dupã data de
16 mai 2016, în termen de

25 de zile calendaristice, cu
o reducere de 1% pentru
fiecare zi lucrãtoare a
sumelor la care fermierul ar
fi avut dreptul, dacã cererea
unicã de platã ar fi fost
depusã pânã la data de 16
mai, potrivit prevederilor
art.13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/
2014 din 11 martie 2014.
Solicitãrile depuse dupã data
de 10 iunie 2016 nu mai sunt
admise la calcul, iar
beneficiarului nu i se acordã
niciun fel de platã sau de
sprijin.
ªi în Campania 2016,

completarea declaraþiei de
suprafaþã se realizeazã
electronic folosind aplicaþia
IPA Online.
Finalizarea ºi închiderea
cererii unice de platã în IPA
Online se face numai în
centrele APIA, în prezenþa
funcþionarului APIA responsabil cu primirea cererii, dupã
verificarea acesteia ºi a
mesajelor din controlul
parcelelor digitizate, precum
ºi corectarea eventualelor
probleme semnalate de
cãtre sistemul informatic.
Cererile unice de platã se
depun la centrele judeþene

APIA plãteºte acciza la
motorinã

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã începând cu data de 16.03.2016
efectueazã plata pentru
acciza la motorina utilizatã în
agriculturã în conturile
solicitanþilor înscrise în
cererile de platã, conform
Ordinului comun al MADR ºi
MF nr.286/08.03.2016 care a
aprobat cantitãþile de
motorinã utilizate în trimestrul
IV al anului 2015, publicat în
Monitorul Oficial nr.183 din
11.03.2016 .
Plata se efectueazã pentru
un numãr de 10.795 beneficiari, cu o valoare de 100
milioane lei, pentru o cantitate totalã de 56,3 mii tone
motorinã. Ajutorul de stat sub

formã de rambursare se
acordã ca diferenþã dintre
rata accizei standard de la
titlul VII - Accize ºi alte taxe
speciale din Legea nr. 571/
2003 privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi rata accizei
reduse prevãzutã la art.2
alin(2) din Hotãrârea Guvernului nr.1174/2014 pentru
motorina utilizatã la efectuarea lucrãrilor mecanizate
în agriculturã . Valoarea
accizei a fost de 1,7975 lei /
litru pentru anul 2015, ºi
pentru anul 2016 rãmâne
identicã.
Plata se efectueazã în
conformitate cu prevederile
art.9, alin.(3) ºi (4) din H.G nr.
1174/2014 cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare ºi
art.9 alin.(4) din OMADR
nr.1727/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor
de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizatã în
agriculturã, care prevede
urmãtoarele: (4)“Dupã aprobarea de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice a deschiderii creditelor bugetare,
din bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale se alimenteazã contul
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, care
vireazã sumele cuvenite în
conturile beneficiarilor, conform legislaþiei în vigoare.”
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

IMPORTANT!
În urma diverselor semnale ºi solicitãri adresate de cetãþenii comunei
Racoviþa, la propunerea pimarului Simion Olariu, Consiliul Local a luat
decizia ca, în cursul anului 2016, pentru satisfacerea exclusivã a nevoilor
populaþiei, din fondul forestier al comunei sã fie disponibilizatã cantitatea
de 1.802 mc masã lemnoasã.

APIA în cazul fermierilor care
solicitã o suprafaþã mai mare
de 50 hectare teren agricol
ºi la centrele locale în cazul
fermierilor care solicitã o
suprafaþã mai micã sau
egalã cu 50 hectare teren
agricol.
Fermierii vor depune o
singurã cerere, chiar dacã
deþin suprafeþe de teren în
diferite localitãþi sau judeþe.
Pentru a utiliza timpul pe
care APIA l-a rezervat pentru
Materialele de informare
primirea cererii, este necesar
ca fermierii sã se prezinte la referitoare la Campania de
data ºi ora la care sunt primire a cererilor unice de
platã pentru anul 2016 sunt
programaþi.

disponibile pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro .
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE
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Se primesc cererile unice de platã pentru anul 2016, la APIA
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Bonificaþia de 10 % pentru plata cu anticipaþie a
impozitelor ºi taxelor locale se acordã pânã la 31 mar
tie
martie
Pentru a putea beneficia de bonificaþia de 10 % din valoarea impozitelor ºi taxelor datorate bugetului local al comunei Racoviþa pentru anul în
curs, persoanele fizice ºi juridice trebuie sã se prezinte la casieria Primãriei Racoviþa pentru a-ºi achita obligaþiile financiare pânã la data de 31
martie.
Impozitele ºi taxele locale pot fi achitate în fiecare zi lucrãtoare, de luni pânã vineri.
Oamenii nu trebuie sã se înghesuie ºi sã petreacã la coadã zeci de minute pentru a-ºi plãti impozitele ºi taxele locale deoarece, pânã la data
de 31 martie, condiþiile de colectare vor fi aceleaºi, fãrã niciun fel de modificare a cuantumurilor sumelor datorate.
În conformitate cu prevederile legale, persoanele ce doresc pot sã se achite de obligaþiile financiare ºi în douã tranºe, prima jumãtate din suma
datoratã putând fi achitatã pânã la data de 31 martie iar cea de-a doua parte urmând a fi plãtitã pânã la data de 30 septembrie. În cazul plãþii în
douã tranºe, cu respectarea celor douã termene limitã, contribuabilul nu va plãti nicio majorare. În schimb, persoanele ce nu-ºi achitã impozitele
(total sau parþial) pânã la data de 31 martie, vor fi nevoiþi sã plãteascã ºi majorãri de întârziere.

HOTÃRÂREA NR
NR.. 19/2016
privind acordarea unor facilitãþi fiscale
de Procedurã Fiscalã;
- art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind
finanþele publice locale, cu modificãri ºi completãri;
- În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 ºi art.
115 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
HOTÃRÃªTE :
Art. 1: Se aprobã anularea în cotã de 70 % a majorãrilor de
întârziere aferente obligaþiilor principale datorate bugetului
local, restante la 30.09.2015, cu condiþia achitãrii integrale a
obligaþiilor de platã pânã la data de 31.03.2016.
Art. 2: Cererea de anulare a majorãrilor de întârziere se
soluþioneazã prin decizie de anulare a obligaþiilor fiscale

Apel
Conducerea Primãriei Racoviþa face apel cãtre toþi deþinãtorii de imobile
(clãdiri sau terenuri), situate pe teritoriul administrativ al comunei, sã
participe la curãþenia generalã de primãvarã, prin diverse mãsuri ºi
activitãþi, care sunt la îndemãna oricui. Astfel, prin mãturarea trotuarelor,
curãþirea ºanþurilor sau rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale ori
îngrijirea spaþiilor verzi din faþa proprietãþilor, fiecare îºi poate aduce
contribuþia la crearea unei imagini cât mai frumoase a comunei în acest
început de primãvarã.
Vã mulþumim pentru înþelegere ºi implicare!

Suntem ºi pe Facebook!

ANUNÞ

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.
ATENÞIE!
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!

Obºtea proprietarilor
de animale din
comuna Racoviþa
angajeazã îngrijitori
(ciurdari) pentru ciurda
satului.
Cei interesaþi pot
depune cereri la
Valentin Suciu (tel.
0747204543) sau la
secretariatul Primãriei
comunei Racoviþa.

rosu galben albastru negru

Consiliul Local al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit
în ºedinþa ordinarã din data de 29 februarie 2016;
Având în vedere:
- Proiectul de hotãrâre cu nr. 784/22.02.2016;
- Raportul de specialitate cu nr. 781/22.02.2016, întocmit
de compartimentul impozite ºi taxe;
- Expunerea de motive a primarului comunei Racoviþa, cu
nr. 783/22.02.2016;
- Vãzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Racoviþa;
- þinând seama de prevederile:
- art. 12 din OUG nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor
facilitãþi fiscale;
- art. 5 alin.1, art. 22, din Legea nr. 207/2015 privind Codul

accesorii, emisã dupã achitarea integralã a obligaþiei de platã.
Art. 3: Se aprobã procedura de acordare a facilitãþilor fiscale,
la nivelul comunei Racoviþa, prevãzutã în anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4: Nu intrã sub incidenþa prezentei hotãrâri obligaþiile de
platã rezultate din raporturi juridice contractuale.
Art. 5: Primarul comunei Racoviþa ºi compartimentul
impozite ºi taxe, vor asigura executarea prevederilor prezentei
hotãrâri.
Art. 6: Prezenta hotãrâre se comunicã instituþiilor ºi
persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei
Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la 29 februarie 2016.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
CÂNDEA VALERIU
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

