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Ajutoare alimentare europene pentru
persoanele defavorizate
drepturi ce decurg din legi
speciale (Legea 49/1991
privind acordarea de indemnizaþii ºi sporuri invalizilor,
veteranilor ºi vãduvelor de
rãzboi, Legea nr. 44/1994,
Legea nr. 49/1999, Legea nr.
309/2002, Legea nr. 189/2000,
Legea nr. 109/2005, Legea nr.
8/2006, Legea nr. 578/2004,
OUG nr. 105/1999), ale cãror
venituri cumulate nu depãºesc
400 lei/lunã.
Distribuþia ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeanã se face pe baza listelor
întocmite de autoritãþile competente de la nivel judeþean,
pentru fiecare categorie de
beneficiari în parte, liste vizate
ulterior de Consiliul Judeþean

Sibiu.
Cetãþenii din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus ce se încadreazã într-una din categoriile
de beneficiari vor fi invitaþi la
Primãria comunei Racoviþa
pentru a intra în posesia
alimentelor.
Surse din cadrul Serviciului
Public de Asistenþã Socialã
Racoviþa ne-au informat cã
numãrul total de beneficiari ai
ajutoarelor alimentare este de
270.
Fiecare beneficiar va primi:
fãinã albã de grâu tip 650- 14
kg, mãlai- 5 kg, paste fãinoase0,8 kg (2 pachete), biscuiþi- 0,5
kg (5 pachete), orez- 7 kg, ulei7 litri, zahãr- 3 kg, fasole 1,56 kg (2 cutii), roºii în bulion- tomate- 0,8 kg (1 cutie).
mentare europene se distribuie
Anul acesta, ajutoarele ali- pentru a cincea oarã consecutiv.
boabe- 1 kg, mazãre boabe- 1,6 kg (2 cutii), bulion de

Audienþe la membrii Consiliului Local al comunei Racoviþa
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Consiliului Local sala de consiliu;
domiciliu;
al comunei Racoviþa nr. 40/2012, s-a stabilit programul de
2. DRÃGOIU CORNEL MIRCEA
7. PECIU FLORIANU FLORINA
MIRCEA- sãptãmânal- duminica,
FLORINA- prima joi din lunã, ora
audienþe ce vor fi acordate de consilierii locali.
ora 12, la Biserica Baptistã;
18, la domiciliu;
Astfel, cetãþenii ce doresc sã discute diverse chestiuni de
3. DRÃGOI DIONISIE
8. STOIA IOAN
DIONISIE- prima joi din lunã, orele 14-15, la
IOAN- permanent, la domiciliu;
ALER
interes general cu unul dintre consilierii locali ai comunei, sala de consiliu;
9. TRIFU CLAUDIU V
VALER
ALER- permanent, la primãrie;
AN SIMION
AN V
ALENTIN
au la dispoziþie urmãtorul program:
4. IV
10. TULP
IVAN
SIMION- permanent, la domiciliu;
TULPAN
VALENTIN
ALENTIN- de luni pânã vineri, la domiciliu;
A , miercurea, ora 18, la Cãminul
5. LIMBÃªAN CAMELIA
11. ZAHARIE MARIET
CAMELIA- marþea, ora 18, la domiciliu;
MARIETA
ALERIU
1. CÂNDEA V
6. MÃEREAN ANA
VALERIU
ALERIU- prima joi din lunã, orele 14-15, la
ANA- prima joi din lunã, ora 18, la Cultural Sebeºu de Sus.

Primarul comunei
Racoviþa, Simion
Olariu, mulþumeºte ºi
pe aceastã cale
tuturor celor ce ºi-au
adus contribuþia la
buna organizare ºi
desfãºurare a
Festivalului “Produse
ºi Tradiþii în Þara
Oltului”. Datoritã
implicãrii fiecãruia,
ediþia de anul acesta
a festivalului a fost
încununatã de
succes, iar comuna
Racoviþa a reuºit sã
câºtige, pentru a
d o u a o a r ã c o n s e c u t i vv,,
Marele Premiu.

Mulţumiri
Mul
umiri

Mesajul primarului comunei
Racoviþa cu prilejul ZILEI
NAÞIONALE A ROMÂNIEI
În fiecare an, la 1 DECEMBRIE,
românii ºi România sãrbãtoresc
ZIUA NAÞIONALÃ. Cu acest prilej,
doresc sã urez ºi eu tuturor celor
ce simt ºi trãiesc româneºte, de
aici ºi de pe alte meleaguri, multã
sãnãtate, fericire, putere de
muncã, înþelepciune ºi demnitate.
La mulþi ani, românilor! LA MULÞI
ANI, ROMÂNIA!
Primarul comunei
RACOVIÞA, Simion OLARIU

Se
actualizeazã
dosarele
pentru
scutirea de
impozit
Persoanele cu handicap ºi
veteranii de rãzboi sau vãduvele de veterani de rãzboi ce
au beneficiat de scutire la plata
impozitului pe clãdiri sunt
invitaþi la Primãria comunei
Racoviþa (biroul de impozite ºi
taxe locale) pentru a-ºi actualiza dosarul cu documentaþia în
baza cãreia se acordã
facilitatea fiscalã (scutirea).

Anunþ
important!
Cetãþenii comunei ce nu ºiau realizat încã branºamentul
la reþeaua publicã de
canalizare a comunei sunt
invitaþi sã urgenteze aceastã
operaþiune, având în vedere
apropierea finalului de an.
Începând cu data de 1
ianuarie 2013, impozitul pe
clãdiri pentru comuna
Racoviþa se achitã dupã
categoria de clãdiri care
beneficiazã de toate utilitãþile.
Menþionãm cã prin prin
hotãrârea Consiliului Local al
comunei Racoviþa, termenul
de racordare a populaþiei la
reþeaua de canalizare a fost 1
iulie 2012.

Consultaþii medicale de urgenþã la
Centrul de Permanenþã Avrig
Reamintim cititorilor noºtri cã la Avrig (fostul Dispensar
Medical Uman- Preventoriul Avrig, strada Gheorghe
Lazãr, nr. 39) ºi-a reînceput activitatea Centrul de
Permanenþã. Noua unitate sanitarã funcþioneazã fãrã
personalitate juridicã asigurã continuitatea asistenþei
medicale primare în regim de gardã. Redeschiderea
Centrului de Permanenþã de la Avrig a fost aprobatã prin
Decizia nr. 17/2012 a dr. Gabriel Budescu, directorul
executiv al Direcþiei de Sãnãtate Publicã a Judeþului
Sibiu. Aceastã structurã deserveºte întreaga zonã de sud

a judeþului (oraºul Avrig, localitatea Mârºa ºi comunele
Arpaºu de Jos, Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de Jos,
Racoviþa). Unitatea medicalã funcþioneazã de luni pânã
vineri, între orele 15 ºi 8, iar în zilele de sâmbãtã ºi
duminicã, programul este nonstop. Actul medical este
asigurat, pe rând, de 11 cadre medicale (medici de
medicinã de familie), precum ºi de 6 asistenþi medicali
din localitãþile zonei. Coordonatorul Centrului de
Permanenþã Avrig este dr. Ovidiu Ioan Tecoanþã, medic
specialist medicinã de familie.

rosu galben albastru negru

Serviciul Public de Asistenþã Socialã din cadrul Primãriei
comunei Racoviþa va începe, în
perioada urmãtoare, acþiunea
de distribuire a ajutoarelor
alimentare europene provenite
din stocurile de intervenþie
comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din
România, în cadrul programului
PEAD 2012.
De aceste ajutoare beneficiazã ºomerii cu indemnizaþie
(conform Legii nr. 76/2002),
pensionarii cu pensii mai mici
de 400 lei/lunã, beneficiari ai
venitului minim garantat
(conform Legii nr. 416/2001),
persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, precum ºi persoanele beneficiare ale unor
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AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA
LOCUINÞEI ÎN
e
SEZONUL RECE (1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013)
În conformitate cu prevederile O.U.G.
nr.70/2011 privind unele mãsuri de
protecþie socialã în perioada sezonului
rece ºi H.G. nr.920/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/
2011, consumatorii vulnerabili care
utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei gaze
naturale sau combustibili solizi sau
petrolieri, ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei se acordã dacã venitul net
mediu lunar pe membru de familie/
persoanã singurã este mai mic de 615
lei.
Beneficiari
Ajutorul pentru încãlzire a locuinþei se
stabileºte pe categorii de venit pentru:
- familiile ºi persoanele singure care
utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei gaze
naturale sau combustibili solizi sau

petrolieri;
- cetãþeni români ºi cetãþeni strãini ori
apatrizi cu domiciliul sau dupã caz,
reºedinþa în România, stabilitã în
condiþiile legislaþiei în vigoare
Prin familie se înþelege soþul, soþia,
precum ºi alte persoane, indiferent dacã
între acestea existã sau nu relaþii de
rudenie, care au acelaºi domiciliu sau
reºedinþã ºi/sau care locuiesc ºi se
gospodãresc împreunã ºi sunt luate în
calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreþinere a locuinþei.
Prin persoana singurã se înþelege
persoana care a împlinit vârsta de 16
ani, locuieºte ºi se gospodãreºte singurã.
Prin consumator vulnerabil se înþelege
persoana singurã/familia care nu îºi
poate asigura menþinerea locuinþei în
condiþii adecvate de temperaturã,
respectiv 21 grade C ºi ale cãrei
venituri sunt situate sub cuantumurile
arãtate mai sus.

Titularul ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei poate fi reprezentantul familiei
sau, dupã caz, persoana singurã care
îndeplineºte condiþiile legale de acordare
a ajutorului, care solicitã acordarea
acestuia ºi care poate fi, dupã caz,
proprietarul locuinþei, persoana care a
înstrãinat locuinþa în baza unui contract
cu clauze de întreþinere, titularul
contractului de închiriere al acesteia ori
alt membru da familie major ºi legal
împuternicit de proprietarul locuinþei sau
de titularul contractului de închiriere ori
dupa caz, reprezentantul legal al
persoanei care nu a împlinit vârsta de
18 ani.
Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã familiilor, respectiv persoanelor
singure, numai pentru locuinþa de
domiciliu sau dupã caz, de reºedinþã a
acestora, locuinþa situatã la adresa
înscrisã în actele de identitate ale
membrilor de familie ºi sunt luate în calcul

DISPOZIÞIA nr. 276/2012
privind convocarea ºedinþei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 28 noiembrie 2012
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 publicã
localã, republicatã

DISPUNE:
1. Proiect de hotãrâre privind
Art. l. Se convoacã ºedinþa extra- rectificarea bugetului de venituri ºi
ordinarã a Consiliului Local Racoviþa, în cheltuieli pe anul 2012;
Iniþiator: Olariu Simion-primar
data de 28 noiembrie 2012, ora 16, la
2. Proiect de hotãrâre privind
sediul Primãriei comunei Racoviþa, cu
modificarea domeniului public al comunei
urmãtoarea ordine de zi:

la stabilirea cheltuielilor de întretinere a CARE REALIZEAZÃ ALTE VENITURI
- ADEVERINÞÃ DE LA APIA
locuinþei.
PENTRU PERSOANELE CARE AU
ACTE
NECESARE PENTRU PRIMIT AJUTOR BÃNESC
OBÞI
NEREA AJUT
ORULUI PEN
4. ADEVERINÞÃ DE LA BIROUL
OBÞINEREA
AJUTORULUI
PEN-TRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
AGRICOL
5. ADEVERINÞÃ DE LA BIROUL
TAXE ªI IMPOZITE- PRIMÃRIE
1. CERERE TIP
6. FACTURA DE GAZ DIN LUNA
2. ORIGINAL ªI COPII DUPÃ:
PRECEDENTÃ
- BULETIN DE IDENTITATE
- CARTE DE IDENTITATE
AT E N T I E ! ! !
- CERTIFICATE DE NAªTERE
PENTRU COPII
BENEFICIAZÃ
DE
AJUTOR
3. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI,
VENITURILE:
FAMILIILE ªI PERSOANELE A
- ADEVERINÞÃ CU SALARIUL NET CÃROR VENITURI NU DEPÃªESC
OBÞINUT ÎN LUNA ANTERIOARÃ 615 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE ªI
DEPUNERII CERERII
NU DEÞIN UNUL DIN BUNURILE
- CUPOANE DE PENSII PE LUNA CARE DUC LA EXCLUDEREA
ANTERIOARÃ DEPUNERII CERERII
ACORDÃRII AJUTORULUI PENTRU
- ADEVERINÞÃ CU VENITUL IMPO- ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI.
CERERILE SE DEPUN LA
ZABIL DE LA CIRCUMSCRIPÞIA
FISCALÃ- PENTRU PERSOANELE PRIMÃRIA COMUNEI RACOVIÞA.
Racoviþa, judeþul Sibiu;
Iniþiator: Olariu Simion-primar
3. Proiect de hotãrâre privind
atestarea la domeniul privat al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu;
Iniþiator: Olariu Simion-primar
4. Proiect de hotãrâre privind
predarea dreptului de posesie cãtre
“Asociaþia de Apã” Sibiu;
Iniþiator: Olariu Simion-primar
5. Proiect de hotãrâre privind numirea
unui reprezentant al Consiliului Local al
comunei Racoviþa în Consiliul de
Administraþie al ªcolii Gimnaziale

Racoviþa;
Iniþiator: Olariu Simion-primar
6. Proiect de hotãrâre privind
actualizarea Planului de Analizã ºi
Acoperire a Riscurilor în comuna
Racoviþa;
Iniþiator: Olariu Simion-primar
Emisã în Racoviþa, la 26 noiembrie
2012.
PRIMAR,
OLARIU SIMION
CONTRASEMNEAZÃ
S E C R E TTA
AR,
PAVEL VIRGINIA

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al comunei Racoviþa din data de 2 noiembrie 2012
Proces verbal
Încheiat azi, 2 noiembrie 2012, în ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia primarului nr. 255/
2012. Prezentul proces verbal s-a încheiat
în conformitate cu prevederile art. 39 alin.8,
precum ºi art. 42 alin. 3 ºi 4 din Legea nr.
215/2001, republicatã, privind administraþia
publicã localã.
La ºedinþã participã 10 consilieri, lipseºte
motivat domnul Tulpan Valentin. Mai participã
domnul primar, viceprimarul, secretarul
comunei.
Domnul Drãgoiu Cornel Mircea, în calitate
de preºedinte de ºedinþã, prezintã ordinea
de zi, conform dispoziþiei primarului:
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2012.
Iniþiator- Olariu Simion-primar.

Se supune la vot ordinea de zi. Cu 10
voturi PENTRU, se aprobã ordinea de zi.
Dupã punerea la dispozitie a procesului
verbal din ºedinþa anterioarã, se supune la
vot. Toþi cei prezenþi au fost de acord cu
procesul verbal din ºedinþa anterioarã.
Înainte de a se trece la ordinea de zi,
având în vedere cã la ºedinþã participã doamna Buzã Virginia, asistatã de un avocat, se
prezintã raportul primarului privind propunerea
de soluþionare a cererii prin care solicitã consiliului
local despãgubire în valoare de 7 euro pentru
terenul afectat de SRM la Sebeºu de Sus.
Dupã analizarea referatului, se propune
sã se realizeze o dezmembrare ºi sã
cumpãram cota de teren aferentã SRM sau
schimb din rezerva primãriei. S-a supus la
vot. Cu 10 voturi PENTRU, au fost de acord
toþi consilierii.

Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2012.
Doamna Peciu Florianu Florina propune
ca pentru lucrarea de asfaltare sã se
introduca lucrarea în SEAP, dacã depãºeºte
15.000 de euro.
Secretarul comunei aratã cã s-a calculat
de contabilul primãriei ºi suma nu depãºeºte
15.000 euro. Domnul preºedinte de ºedinþã
supune la vot proiectul de hotãrâre.
Cu 10 voturi PENTRU, se adoptã Hotãrârea nr. 53/2012, cu condiþia respectãrii
legalitãþii privind achiziþia publicã, pentru
asfaltare.
Doamna secretar prezintã referatul privind
impozitele ºi taxele pe anul 2013. Prezintã
referatul pe care îl supune la vot. Cu 10 voturi
PENTRU, toþi consilierii prezenþi au fost de

acord cu propunrea inspectorului de
specialitate.
Domnul primar informeazã despre situaþia
privind salubritatea. S-a supus la vot.
Consilierii nu au fost de acord cu majorarea
tarifului de salubritate.
Doamna Peciu Florianu Florina întreabã
dacã la Sebeºu de Sus se realizeazã lucrare
la drum, cu ce firmã ºi din ce sume?
S-a rãspuns cã firma SC Bim SRL a
realizat lucrarea din sumele prevãzute iniþial
la strãzi. De asemenea, întreabã despre
modul în care s-a reparat fosta primãrie la
Sebeºu de Sus.
Doamna Limbãºan Camelia informeazã
despre vizita în Franþa. Având în vedere ca
s-a solicitat numãrul de copii care merg în
Franþa, trebuie sã decidem. S-au luat mai
multe oferte de la transportul cu avionul.

Propune ca pãrinþii sã participe cu diferenþa
de bani pentru fiecare copil. O parte din
deplasarea în Franþa se suportã de francezi.
Doamna Mãerean Ana propune sã se
continue sãrbãtorirea celor ce împlinesc
vârsta de 50 de ani de la cãsãtorie. Anul
acesta sunt 10 cupluri. Propune sã se
continue tradiþia. Sã se gãsescã o soluþie. Se
va depune referat de propunere.
Doamna Peciu Florianu Florina întreabã
despre modul în care se plãtesc indemnizaþiile
de ºedinþã. Secretarul aratã ca în cuantum
de 5% din indemnizaþia lunarã acordatã
primarului comunei.
Nemaifiind probleme, declar închise lucrãrile
ºedinþei, pentru care semnãm alãturat.
Preºedinte,
Drãgoiu Cornel Mircea
Secretar
iginia
Secretar,, Pavel V
Viginia

ªedinþa de îndatã a Consiliului Local al comunei Racoviþa din data de 6 noiembrie 2012
Proces verbal
Încheiat azi, 6 noiembrie 2012, în ºedinþa
de îndatã a Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispozitia primarului nr.
265/2012. Prezentul proces verbal s-a
încheiat în conformitate cu prevederile art.
39 alin. 8, precum ºi art. 42 alin. 3 ºi 4 din
Legea nr. 215/2001 republicatã, privind

administraþia publicã localã.
La ºedinþã participã 9 consilieri, lipsesc
motivat domnii Tulpan Valentin ºi Ivan
Simion. Mai participã domnul viceprimar,
secretarul comunei ºi contabilul unitãþii.
Domnul Drãgoiu Cornel Mircea, în
calitate de preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi, conform dispoziþiei primarului:
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea

bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2012.
Iniþiator- Olariu Simion- primar.
Se supune la vot ordinea de zi. Cu 9
voturi PENTRU, se aprobã ordinea de zi.
Dupã punerea la dispoziþie a procesului
verbal din ºedinþa anterioarã, se supune
la vot. Toþi cei prezenþi au fost de acord
cu procesul verbal din ºedinþa anterioarã.

Se trece la ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2012.
Domnul preºedinte aratã cã, deoarece
suntem la o ºedinþã de îndatã, nu avem
avizul comisiei de specialitate, ºi se trece
la discuþii. Având în vedere cã s-a înþeles
tot din explicaþia contabilului, se trece la

vot.
Cu 9 voturi PENTRU, se adoptã
Hotãrârea nr. 54/2012.
Nemaifiind probleme, declar închise
lucrãrile ºedinþei, pentru care semnãm
alãturat.
Preºedinte,
Drãgoiu Cornel Mircea
Secretar
iginia
Secretar,, Pavel V
Viginia

Candidaþii la alegerile parlamentare
La alegerile naþionale pentru Camera
Deputaþilor ºi Senatul României, ce se
vor desfãºura duminicã, 9 decembrie,
cetãþenii cu drept de vot din oraºul
Avrig vor vota pentru unul dintre
urmãtorii candidaþi:
- pentru Camera Deputaþilor
Deputaþilor,,
Colegiul Electoral nr
nr.. 5
CREÞU
ILIE
(ALIANÞA
ROMÂNIA DREAPTÃ), FRÃTICIU
GHEORGHE (UNIUNEA SOCIAL
TANLIBERALÃ), KULCSAR ZOL
ZOLT
IOZSEF (UNIUNEA DEMOCRATÃ
MAGHIARÃ
DIN
ROMÂNIA),
LIMBÃªAN
MIRON-GEORGE

(PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN),
ASILE (PARDUMITRU-VASILE
LEPªA DUMITRU-V
TIDUL POPORULUI - DAN DIADORU
CONESCU), ªANDRU
(PARTIDUL POPULAR), PÃUN
NICOLAE (ASOCIAÞIA PARTIDA
ROMILOR "PRO-EUROPA"), LONGHER GHER
VAZEN (UNIUNEA
GHERV
POLONEZILOR DIN ROMÂNIA),
MERKA
ADRIAN-MIROSLA
V
ADRIAN-MIROSLAV
(UNIUNEA DEMOCRATICÃ A SLOVACILOR ªI CEHILOR DIN ROMÂNIA),
IGNA
T MIRON (COMUNITATEA
IGNAT
RUªILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA),
IBRAM IUSEIN (UNIUNEA DE-

MOCRATÃ TURCÃ DIN ROMÂNIA),
SLA
VOMIR
SLAVOMIR
GVOZDENOVICI
(UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA),
PAMBUCCIAN V
ARUJAN (UNIUVARUJAN
NEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA),
GHERA
GIURECI-SLOBODAN
(UNIUNEA CROAÞILOR DIN ROANCU IONEL (ASOMÂNIA), ST
STANCU
CIAÞIA MACEDONENILOR DIN
ROMÂNIA), MAROCICO ION (UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA),
ZISOPOL
DRAGOª-GABRIEL
(UNIUNEA ELENÃ DIN ROMÂNIA),
MANOLESCU OANA (ASOCIAÞIA
LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA),

GANÞ OVIDIU-VICTOR (FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR
DIN ROMÂNIA), GROSARU MIRCEA (ASOCIAÞIA ITALIENILOR DIN
ROMÂNIA - RO.AS.IT.), VAINER
AUREL (FEDERAÞIA COMUNITÃÞILOR EVREIEªTI DIN ROMÂNIA),
FIRCZAK GHEORGHE (UNIUNEA
CULTURALÃ A RUTENILOR DIN
AROL (UNIUROMÂNIA), AMET V
VAROL
NEA DEMOCRATÃ A TÃTARILOR
TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA),
MIRCOVICI NICULAE (UNIUNEA
BULGARÃ DIN BANAT – ROMÂNIA);
pentru
Senat,
Colegiul

Electoral nr
nr.. 3
- GLIGOR IOAN (ALIANÞA ROMÂNIA DREAPTÃ), NEAGU NICOLAE
(UNIUNEA SOCIAL LIBERALÃ), BORDI
MAGDALENA (UNIUNEA DEMOCRATÃ MAGHIARÃ DIN ROMÂNIA),
FLOREA GABRIELA-MARIA (PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN), PAVEL
RÃDIÞA (PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU), ROTÃRESCU
EUGEN-NICOLAE
(PARTIDUL
VA IOAN
ROMÂNIA MARE), SA
SAV
(PARTIDUL POPULAR).
Notã: Candidaþii au fost enumeraþi în
ordinea de pe buletinele de vot.
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Anul acesta ai avut de fãcut multe alegeri, iar ºirul lor nu s-a terminat încã. Ai avut ocazia
sã îþi alegi primarul ºi consilierul local sau judeþean, dar ºi sã îþi exprimi pãrerea în timpul
referendumului din 29 iulie. Cu toate acestea, urmeazã un nou moment electoral cu idei,
dezbateri, promisiuni ºi confruntãri între candidaþi, cãruia trebuie sã îi acorzi la fel de multã
importanþã ºi interes, pentru cã vei decide cine te va reprezenta în Parlament pentru urmãtorii
patru ani.
Pentru a fi cât mai informat, în acest ghid îþi propunem al Minoritãþilor ºi nu au obþinut în alegeri cel puþin un
sã ne amintim împreunã care este rolul Parlamentului, mandat de parlamentar, au dreptul la un mandat de
cum lucreazã parlamentarii ºi cât de utili ne sunt în viaþa deputat, dacã au obþinut, pe întreaga þarã, un numãr
de zi cu zi. Vom parcurge pe scurt principalele momente de voturi egal cu cel puþin 10% din numãrul mediu de
ale procesului electoral ºi îþi vom prezenta câteva sugestii voturi valabil exprimate pe þarã, pentru alegerea unui
asupra criteriilor pe care le poþi lua în calcul în momentul deputat.
în care vei alege. Îþi propunem ºi câteva sfaturi despre
Unde votez?
modul în care ar trebui sã te raportezi la campania
În
decembrie
vei
putea alege la secþia de votare
electoralã ºi la promisiunile mai mult sau mai puþin
unde este arondatã strada sau localitatea unde ai
verosimile ale candidaþilor.
Mai presus de toate, reiterãm ideea cã votul este domiciliul. Cetãþenii români cu domiciliul sau reºedinþa
liber, bazat pe alegeri conºtiente ºi trebuie sã se în strãinãtate îºi pot exercita dreptul la vot la secþiile de
fundamenteze pe legalitatea procedurilor. În acelaºi timp, votare înfiinþate în þãrile respective (lista poate fi
votul trebuie sã se contureze prin acces egal ºi deschis consultatã pe pagina web www.mae.ro). Numele
la informaþie, prin lipsa oricãrei discriminãri între votanþi votanþilor sunt înscrise în liste electorale permanente,
ºi prin posibilitatea de interacþiune cu candidaþii ºi pe care primarul este obligat sã le facã publice cu 45
de zile înaintea zilei alegerilor. Fiecare votant se poate
platformele lor electorale.
Pornind de la principiul cã democraþia nu se manifestã cãuta în listã, iar dacã nu se regãseºte poate raporta
doar pe perioada alegerilor, îþi oferim câteva instrumente aceastã omisiune primarului, care este obligat sã
ºi mecanisme prin care poþi interacþiona cu parlamentarii rezolve problema în trei zile. Dacã nu eºti sigur la ce
aleºi ºi dupã ziua votului, prin care le poþi monitoriza secþie de votare eºti arondat sau ai avut probleme ºi
activitatea ºi modul în care îºi exercitã mandatul. Viaþa la scrutinele anterioare, verificã din timp listele electorale
democraticã nu se terminã în 9 decembrie, ci mai permanente la primãrie si pagina web www.roaep.ro.
Ce este Parlamentul?
degrabã atunci începe. Comunitatea în care trãieºti are
nevoie de implicarea ta continuã pentru a se bucura
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al
de bunãstare ºi de respectarea drepturilor democratice României ºi singura autoritate legislativã din þarã
din partea autoritãþilor publice.
(articolul 61, Constituþia României).
Principiul separãrii puterilor în stat presupune
Ce este democraþia ºi de ce sunt alegerile
existenþa puterii executive, a puterii legislative ºi a puterii
importante?
Una dintre întrebãrile pe care ni le punem în preajma judecãtoreºti. Parlamentul este corpul care are rolul de
fiecãrui scrutin este legatã de utilitatea democraþiei ºi a legifera, de a dezbate ºi adopta legi prin care sã se
de nevoia de a alege din nou politicieni care sã ne reglementeze raporturile sociale, economice, juridice ºi
reprezinte fie la nivel local, fie la centru. De-a lungul politice din stat.
Ce face Parlamentul pentru mine?
evoluþiei istoriei ideilor politice, regimul democratic a fost
definit în multe forme, unele mai laudative, altele cu
Pe scurt, Parlamentul:
aprecieri peiorative. Totuºi, una dintre concluziile pe
- Propune, dezbate ºi aprobã legi ºi de asemenea
care le putem trage este cã poate fi cel mai bun regim valideazã programul de guvernare al fiecãrui nou
cãtre care sã tindem, chiar dacã nu este unul perfect.
Executiv (guvern), pentru a stabili politicile de
Pe scurt, democraþia este o formã de organizare a dezvoltare ºi funcþionare ale statului;
societãþii, în care rolul primordial îl joacã poporul, care
- Are rol în numirea ºi demiterea unor persoane cu
participã direct sau indirect la guvernarea statului ºi îºi funcþii de rãspundere în stat: 6 judecãtori din cei 9 de la
alege reprezentanþii prin vot universal. Pentru cã Curtea Constituþionalã, Avocatul Poporului (instituþia
democraþia directã nu mai este posibilã, implicând care are rolul de a proteja cetãþenii împotriva încãlcãrii
participarea la luarea deciziilor ºi administrarea treburilor prevederilor constituþionale de cãtre administraþia
publice a unui numãr semnificativ de persoane, a fost publicã);
înlocuitã cu forma sa reprezentativã. Aceasta din urmã
- acordã votul de încredere Guvernului, pe care îl
implicã desemnarea unor reprezentanþi de cãtre poate ºi retrage prin moþiune de cenzurã, în cazul în
cetãþeni în structurile de conducere a statului, pentru a care legislativul considerã cã echipa primului ministru
guverna în numele lor, pe baza unui “contract social”, nu îºi îndeplineºte corespunzãtor atribuþiile;
cu drepturi ºi obligaþii pentru fiecare dintre pãrþi.
- Aprobã proiectul bugetului de stat ºi al bugetului
Una dintre obligaþiile cheie ale guvernanþilor pe care asigurãrilor sociale, dacã direcþiile de alocare propuse
le implicã acest sistem este preluarea ºi transmiterea de govern corespund nevoilor cetãþenilor ºi controleazã
doleanþelor cetãþenilor, fãrã niciun fel de discriminare, în modul în care banii sunt utilizaþi de aparatul executiv;
forurile de conducere ºi guvernarea în interesul binelui
- Poate cere urmãrirea penalã a miniºtrilor suspectaþi
public. Pe de cealaltã parte, cetãþenii trebuie sã se de încãlcarea legii în exercitarea funcþiei publice;
implice în continuare în viaþa publicã ºi sã sancþioneze
- Ratificã tratatele internaþionale negociate de Guvern
abaterile de la contract ale aleºilor, atât în timpul care vor intra în vigoare numai dupã ce au fost votate
mandatului, cât ºi în preajma alegerilor.
de Parlament;
În acest context, alegerile devin unul dintre
- Declarã starea de rãzboi sau de pace în numele
principalele instrumente de control ºi sancþiune a României.
conducãtorilor ºi a celor care reprezintã interesele
Principala atribuþie a parlamentarilor este aceea de
cetãþenilor la nivel local sau naþional. Reînnoirea listei a iniþia, de a dezbate ºi de a vota proiecte legislative
de reprezentanþi poate fi un semn de sãnãtate a din toate domeniile de activitate: economie, administraþia
sistemului, prin sancþionarea sau eliminarea celor care publicã, mediu, social, politic, culturã, industrie, justiþie
nu ºi-au respectat promisiunile din timpul campaniei etc., dar ºi funcþionarea unor entitãþi publice importante
electorale precedente sau din timpul mandatului. Astfel, (Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Electoralã
prezenþa unui numãr cât mai mare de votanþi la urne ºi Permanentã etc).
existenþa alegerilor corecte, libere ºi informate
Cum lucreazã parlamentarii?
determinã modul în care va fi guvernatã societatea
Parlamentul României este bicameral, fiind format din
româneascã pentru urmãtorii patru ani sau mai mult.
Fãrã alegeri corecte ºi libere, regimul devine unul Camera Deputaþilor ºi Senat. Cu toate cã senatorii ºi
dictatorial, în care implicarea ºi reprezentarea cetãþenilor deputaþii au aceleaºi atribuþii, camerele se organizeazã
sunt doar forme fãrã fond. Astfel, vino pe 9 decembrie ºi lucreazã pe baza unor Regulamente de funcþionare
la vot pentru a susþine democraþia ºi pentru a te asigura distincte. Fiecare dintre cele douã Camere are
cã în urmãtorul mandate interesele tale vor fi urmãtoarele structuri:
- un preºedinte: ales prin vot secret, pe baza
reprezentate de candidatul pe care îl doreºti tu!
recomandãrilor
fãcute de grupurile parlamentare, pentru
Pe cine vei alege pe 9 decembrie?
patru ani
În scurt timp, vei alege senatorii ºi deputaþii care ne
- birou permanent: compus din persoane propuse
vor reprezenta în urmãtorii patru ani în Parlamentul de grupurile parlamentare, pentru fiecare sesiune
României. Ei vor fi cei care ne vor apãra interesele la
- grupuri parlamentare: constituite pe bazã de
nivel naþional, aºa cã este important sã alegem doctrinã ºi conduse de câte un lider, cu rol de
persoane capabile sã asigure o bunã guvernare a reprezentare
României. Pe data de 9 decembrie 2012, membrii
- comisii parlamentare.
viitorului Parlament al României vor fi aleºi în cele 43
Camerele au ºi structuri comune, precum comisii de
de circumscripþii electorale, delimitate de teritoriul lucru, grupuri de prietenie sau delegaþii parlamentare.
administrativ al celor 41 de judeþe, Municipiul Bucureºti
În legislatura 2008 – 2012, în Parlamentul României
ºi diaspora (în afara graniþelor þãrii). Fiecare au fost aleºi 137 de senatori ºi 332 de deputaþi.
circumscripþie include mai multe colegii electorale, cu Parlamentarii lucreazã în douã sesiuni ordinare pe an
condiþia sã se aplice regula de minim 4 colegii pentru (februarie - iunie ºi septembrie – decembrie), cu
alegerea deputaþilor ºi minim 2 colegii pentru alegerea menþiunea cã se poate solicita convocarea unor sesiuni
senatorilor. Norma de reprezentare este de 70.000 de extraordinare. Aceºtia se întâlnesc sãptãmânal ºi
locuitori pentru un deputat ºi 160.000 de cetãþeni pentru lucreazã în ºedinþele plenare ale camerei din care fac
un senator. Deputaþii ºi senatorii sunt aleºi în colegii parte precum ºi în comisiile de specialitate, iar vineri ºi
uninominale (un singur mandat pe colegiu), prin sâmbãtã se aflã în colegiul unde au fost aleºi pentru a
utilizarea de buletine de vot ce conþin nominal candidaþii. discuta cu cetãþenii. Parlamentarii lucreazã în comisii de
Candidaþii ce doresc sã acceadã în Parlamentul specialitate, care se regãsesc la nivelul fiecãrei camere.
României pot fi independenþi sau desemnaþi de partide, Fiecare parlamentar trebuie sã facã parte din cel puþin
alianþe electorale sau organizaþii ale minoritãþilor o comisie de specialitate, iar prezenþa sa la lucrãri este
naþionale. Organizaþiile cetãþenilor aparþinând unei obligatorie. Comisiile au rolul de a pregãti lucrãrile pentru
minoritãþi naþionale ce face parte din Consiliul Naþional ºedinþele de plen, prin examinarea propunerilor

Ce trebuie sã ºtiu în ziua votului?
Poþi vota între orele 7 ºi 21 ºi ai dreptul sã votezi
dacã la ora 21 eºti în salã, însã nu ai apucat sã îþi exprimi
opþiunea.
În România, poþi vota cu cartea de identitate, cartea
de identitate provizorie, buletinul de identitate sau
carnetul de serviciu militar.
Ai dreptul sã fii adãugat pe lista suplimentarã, dacã
nu te regãseºti pe cea permanentã ºi ai domiciliul pe
raza secþiei de votare.
Vei primi douã buletine de vot, unul care con?ine
candidaþii pentru Senat ºi unul cu cei pentru Camera
Deputaþilor. Asigurã-te cã sunt vizate cu ºtampila de
control a secþiei de votare pe ultima paginã. Ai dreptul
sã mai primeºti un buletin de vot – cu menþiunea anulãrii
primului - în cazul în care ai greºit aplicarea ºtampilei
sau vrei sã schimbi opþiunea electoralã. Trebuie sã
primeºti actul de identitate vizat cu un autocolant cu
menþiunea „VOTAT” sau o ºtampilã.
Ce fac dacã sunt o persoanã cu dizabilitãþi?
Dacã ai dificultãþi în a vota, poþi solicita preºedintelui
biroului electoral un însoþitor ales de tine, cu excepþia
candidaþilor, observatorilor ºi a membrilor biroului electoral.
Pentru alegãtorii netransportabili din cauzã de boalã
sau de invaliditate se poate aproba deplasarea urnei
mobile la domiciliul votantului, la cererea scrisã a
acestora, cu ataºarea documentaþiei doveditoare.
Cererile se depun la preºedintele secþiei de votare. Fii
atent ca adresa ta sã fie pe raza teritorialã a secþiei de
votare la care vei depune cererea ºi nu uita sã însoþeºti
cererea cu documente justificative.
Ce nu pot face în ziua votului?
Procesul electoral este unul care are reguli de
comportament bine determinate. Astfel, în mãsura în care
ai drepturi, ai ºi obligaþii sau reguli pe care trebuie sã le
respecþi.
Sãvârºirea unei infracþiuni (faptã care se pedepseºte
cu închisoarea):
- Sã primeºti mitã electoralã (bani, bunuri sau alte
beneficii) de la competitorii electorali în timpul campaniei
sau în ziua votului pentru a alege pe cineva anume
sau pentru a nu vota un candidat;
- Sã utilizezi un act de identitate nul sau fals;
- Sã distrugi urna sau sigiliile;
- Sã furi documentele electorale;
- Sã încalci secretul votului altor personae;
- Sã votezi de mai multe ori;
- Sã împiedici alþi cetãþeni sã voteze;
- Sã introduci mai multe buletine în urnã decât este
legal.
În timpul procesului electoral nu este permis sã:
- Sã votezi la altã secþie decât cea în a cãrei razã de
acþiune se aflã domiciliul tãu;
- Sã fotografiezi sau filmezi buletinul de vot;
- Sã porþi semne electorale în secþie sau sã faci
campanie electoralã în ziua votului;
- Sã intri cu altcineva în cabinã, în situaþia în care nu
ai dizabilitãþi care te împiedicã sã votezi;
- Sã consumi alcool la mai puþin de 500 de metri de
secþia de votare;
- Sã votezi altundeva decât în cabina de vot;
- Sã petreci mai mult timp în secþia de votare decât
este necesar.
Cum reclami eventualele nereguli?
Dacã observi nereguli în secþia de votare sau în
împrejurimile acesteia, poþi reclama faptele preºedintelui
biroului electoral al secþiei de votare, biroului electoral
de circumscripþie sau Poliþiei. Primul pas este sesizarea
verbalã, cãtre preºedintele biroului electoral al secþiei
de votare, iar dacã acesta nu o ia în calcul, poþi face o
sesizare scrisã, care trebuie sã primeascã un numãr
de înregistrare.
Birourile electorale ale secþiilor de votare, de
circumscripþie sau Biroul Electoral Central se ocupã de
soluþionarea sesizãrilor de naturã administrativã, conform
competenþelor legale. Potenþialele infracþiuni se reclamã
la Poliþie!
Ce se întâmplã dupã alegeri?
Democraþia se construieºte atât prin ceea ce fac
reprezentanþii pe care i-am numit noi în Parlamentul
României sã ne reprezinte, cât ºi prin ceea ce facem
noi din rolul de cetãþeni activi.
NU UITA de parlamentarul care a fost ales în colegiul
tãu ºi urmãreºte-i activitatea permanent, pe paginile
web ale Camerelor (www.cdep.ro `i www.senat.ro),
propria paginã web sau pe blog, în presa scrisã sau
la televizor ºi radio. Poþi cere informaþii despre
activitatea parlamentarului tãu sau a întregului
Parlament prin solicitarea de informaþii de interes
public, conform Legii 544/2001.
Urmãreºte-i promisiunile ºi sã vezi dacã platforma
electoralã ºi programul propus de candidat sunt puse
în practicã. Nu uita cã ai posibilitatea sã trimiþi petiþii,
pot solicita audienþe la partid sau poþi lua legãtura cu
biroul parlamentar care gestioneazã activitatea sa.
Totodatã, ai posibilitatea sã intervii cu propuneri sau
comentarii asupra procesului legislativ din Parlament
potrivit Legii 52/2003, conform cãreia propunerile de
acte normative se supun dezbaterii publice. Urmãreºte
activitatea parlamentarului tãu, vezi cum voteazã, la
câte ºedinþe participã, ce iniþiative are, cum cheltuie
banul public ºi întreabã-l ori de cât ori este necesar, dar
NU UITA cã VOTUL ESTE CEL MAI BUN INSTRUMENT DE SANCÞIONARE A UNUI POLITICIAN CARE
NU REPREZINTÃ INTERESELE CETÃÞENILOR!
Extras din GHIDUL ALEGATORULUI, lucrare apãrutã
în cadrul proiectului „Alege Conºtient - Alegeri
Parlamentare 2012”, coordonat de Fundaþia Friedrich
Ebert România în parteneriat cu Asociaþia Pro
Democraþia.
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legislative, a hotãrârilor sau a avizelor, dar pot exercita
ºi control parlamentar.
ªedinþele de plen ale fiecãreia dintre camere ºi cele
ale comisiilor sunt de regulã publice. Cetãþenii pot
participa la acestea pe baza unei solicitãri adresate
aparatului administrativ al Camerei respective. Cele
douã camere ale Parlamentului îºi desfãºoarã lucrãrile
ºi ºedinþele în comun doar pentru o serie limitatã de
activitãþi, printre care aprobarea bugetului de stat ºi a
bugetului asigurãrilor sociale de stat.
Parlamentarii pot:
- iniþia moþiuni simple, prin care sã-ºi exprime poziþia
cu privire la o problemã de politicã internã sau externã
sau moþiuni de cenzurã la adresa Guvernului, care
poate duce la demiterea acestuia, dacã este aprobatã;
- adresa întrebãri pentru miniºtri sau interpelãri pe
teme ce privesc aspecte importante din activitatea
Guvernului;
- face declaraþii politice.
ATENÞIE! ªi cetãþenii pot propune iniþiative
legislative!
Iniþiativa legislativã cetãþeneascã trebuie sã aparþinã
unui numãr de cel puþin 100.000 de cetãþeni cu drept
de vot, care sã provinã din cel puþin un sfert din judeþele
þãrii, sau din municipiul Bucureºti. În fiecare din acestea
trebuie sã fie înregistrate cel puþin 5.000 de semnãturi
în sprijinul iniþiativei propuse. Proiectele propuse nu pot
reglementa problemele fiscale, amnistia, graþierea ºi nu
pot avea caracter internaþional.
Parlamentarii interacþioneazã cu cetãþenii din
circumscripþiile unde au fost aleºi prin intermediul
birourilor parlamentare. Fiecare parlamentar are dreptul
de a înfiinþa un astfel de birou, finanþat din fonduri publice,
în circumscripþia pe care o reprezintã. Acesta are
personal permanent, angajat, care gestioneazã
activitatea parlamentarului în teritoriu, fiind condus de
un ºef de cabinet.
Prin intermediul biroului, se pot solicita audienþe sau
se pot înainta petiþii cãtre senator sau deputat. De
asemenea, biroul parlamentar trebuie sã gestioneze
serviciile oferite cetãþenilor, printre care ºi organizarea
de întâlniri ºi dezbateri, vizitarea obiectivelor de interes
local, publicarea ºi distribuirea de materiale informative,
sondarea nevoilor alegãtorilor, invitarea acestora la
vizite în Parlament, medierea relaþiei cu mass media
ºi organizaþiile neguvernamentale. Echipa biroului
parlamentar ar trebui organizatã ºi coordonatã astfel
încât sã ajute parlamentarul sã obþinã cât mai multe
informaþii din teritoriu pentru a înainta interpelãri sau
întrebãri, pentru a reprezenta votanþii în faþa instituþiilor
publice, pentru a exprima interesele cetãþenilor în
cadrul partidului, precum ºi în activitatea sa din comisii
ºi plen.
Cautã pe site-urile Camerelor (www.cdep.ro sau
www.senat.ro) ºi aflã unde este biroul parlamentar al
reprezentantului din colegiul tãu. Aflã ce program de
funcþionare are ºi solicitã informaþiile care te intereseazã
privind activitatea parlamentarului, înainteazã petiþii sau
prezintã nevoile comunitãþii tale.
Cum ºi când mã pot convinge ei sã îi votez?
În exercitarea mandatului, deputaþii ºi senatorii sunt
în serviciul poporului. (Articolul 69 din Constituþie).
Fiecare dintre candidaþii la un loc în Parlament are
dreptul sã îºi facã campanie electoralã, prin care sã îºi
promoveze programul electoral. Acesta trebuie raportat
la doctrina (principiile) partidului din care provine ºi ar
trebui sã conþinã un set de obiective ºi mãsurile prin
care pot fi acestea atinse.
Perioada legalã pentru campania electoralã din acest
an, începe pe 9 noiembrie, cu 30 de zile înaintea zilei
votului ºi se încheie pe 8 decembrie, la ora 7.
Poþi afla ce promoveazã un candidat participând la
adunãrile organizate de acesta, urmãrind emisiunile
televizate ºi cele radio sau citind presa, site-urile, blogurile
sau conturile new-media dedicate (Facebook, Twitter
etc).
La ce trebuie sã mã gândesc înainte de a
vota?
Pânã în momentul în care aplici ºtampila trebuie sã
te gândeºti ºi sã alegi, votul fiind urmarea fireascã a
acestui proces. Îþi propunem câteva criterii pe care poþi
sã le iei în calcul:
- respectarea valorilor politice ºi doctrinei partidului,
formaþiunii, organizaþiei sau alianþei pentru care
candideazã;
- devotament faþã de electorat ºi faþã de îmbunãtãþirea
situaþiei economice ºi sociale a acestuia, orientarea spre
politici publice eficiente, realiste ºi aplicate la nevoile
comunitãþii;
- respectarea spiritului legii ºi al integritãþii relevanþa
ºi realismul platformei electorale propuse;
- respectarea regulilor campaniei electorale, a
contracandidaþilor ºi a electoratului;
- unde este cazul, experienþa din mandatele trecute:
activitatea depusã în slujba cetãþeanului, numãrul,
realismul ºi relevanþa iniþiativelor legislative, cheltuirea
eficientã ºi judicioasã a banului public, decenþa
declaraþiilor politice, integritatea, deschiderea cãtre
cetãþean ºi respectarea principiilor transparenþei,
respectarea promisiunilor anterioare.
Citeºte ºi comparã promisiunile! Alege-l pe cel care
se potriveºte nevoilor ºi valorilor tale! Fii atent la
promisiuni deºarte ºi vorbe pompoase. Nu accepta
cadouri, idei nerealiste sau fraze generoase ºi vagi.
Gândeºte-te dacã ai nevoie sau dacã vei primi vreodatã
5.000 de locuri de muncã în localitatea ta cu 15.000 de
locuitori sau dacã parlamentarul tãu va da 20.000 de
euro tuturor celor care pornesc afaceri în þarã. ªi mai
gândeºte-te cã barba surã sau opt ani în Parlament
nu înseamnã neapãrat cã este cel mai bun pentru tine.
Crezi cã un kilogram de zahãr primit în campania
electoralã îþi este suficient pentru 4 ani?
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Sãrbãtoriþii lunii noiembrie
Continuãm ºi în acest
numãr al ziarului „Jurnalul de
Racoviþa”, publicarea nume
nume-lor tuturor cetãþenilor comu
comu-nei, nãscuþi între anii 19611970, ce ºi-au aniversat ziua
de naºtere în cursul lunii no
no-iembrie. Aceastã rubricã este
realizatã cu sprijinul con
con-silie
rului local Ana Mãerean,
silierului

ce s-a ocupat de colectarea
datelor
datelor..
RACOVIÞA
Maria Murãrescu (nr. 1 A),
Maria Cãlin (nr. 1B), Angela
Pãcurar (nr. 54), Ioan Suciu (nr.
158), Daniel Dragotã (nr. 249),
Mihaela Murãrescu (nr. 262), Ioan
Pãcurariu (nr. 283), Ilie Maxim (nr.
312), Elena Raþiu (nr. 331), Maria

Limbãºan (nr. 407), Marcela
Urãm sãrbãtoriþilor acestei luni,
Balea (nr. 477), Florin Stoica (nr. multã sãnãtate, fericire ºi bucurii
589), Victoria Farcaº (nr. 593).
alãturi de cei dragi.
SEBEªU DE SUS
Gabriela Belciu (nr. 47), Maria
Morar (nr. 49), Dorin Mihai
Durdun (nr. 87), Doina Mareº (nr.
114), Maria Radu (nr. 123), Ioan
Tatu (nr. 155).

O urare specialã pentru
doamna Ecaterina Lazea
(Racoviþa, nr
nr.. 263), ce a
împlinit 91 de ani!!!
LA MULÞI ANI!

Continuãm ºi în acest numãr al
publicaþiei reportajele dedicate
locuitorilor comunei care, datoritã
pasiunilor pe care le au, sau pur ºi
simplu al felului lor de a fi, sunt
simboluri ce meritã preþuite ºi
reuºesc sã facã cinste comunei ºi
comunitãþii. De aceastã datã, la

recomandarea primarului Simion
Olariu, am poposit la Maria Tãrâþã,
una dintre puþinele femei din sat ce
încã mai creeazã acasã costume
populare tradiþionale, aºa cum
fãceau ºi purtau bunii ºi strãbunii
noºtri.
Confecþionarea costumului

popular, lucratul obiectelor de
îmbrãcãminte ori pentru împodobit
casa, sunt meºteºuguri ce, odatã
cu trecerea timpului, au suferit multe
schimbãri din cauza evoluþiei
tehnicii, apariþiei unor materiale noi
sau a unor modele mult mai
complexe. Aceastã evoluþie

tehnologicã, necesarã ºi beneficã
în cea mai mare parte, a adus, din
pãcate, ºi lucruri mai puþin bune, iar
printre acestea se poate menþiona
pierderea autenticitãþii produselor,
ºi din dorinþa oamenilor de a fi „în
pas cu moda”, scãderea interesului
ºi atractivitãþii pentru produsele
vestimentare create în gospodãrii.
În tot mai puþine case mai existã
rãzboaie de þesut ori maºini de cusut
vechi, tot mai puþine gospodine
croºeteazã ciorapi, fulare sau veste
de lânã, iar covoarele ori preºurile
din case sunt acum neapãrat

mochete ori de tip „persan”. La
Racoviþa, mai existã încã gospodãrii
unde femeile mai lucreazã „de
mânã” diverse obiecte vestimentare
sau unde pânza este încã þesutã la
rãzboi, ca pe vremea bunicilor ºi
din când în când, se mai coase câte
o cãmaºã sau ie de costum popular.
Una dintre femeile din comunã ce a
pãstrat modul tradiþional de a lucra
þesãturi ºi cusãturi este tanti Maria
Tãrâþã. În ciuda celor peste 70 de
ani de viaþã, tanti Maria nu s-a lãsat
de tradiþie ºi preferã sã coase cu
mâna sau sã þese la rãzboi diverse
lucruri, exact aºa cum a învãþat, în
urmã cu peste 55 de ani, de la mama
sau bunica ei. Fie cã e vorba de o
faþã de masã, de un ºtergar sau de
un costum popular, acestea sunt
încã fabricate în casã, prin metode
tradiþionale, cu ajutorul rãzboiului de
þesut.
Deºi mãrturiseºte cã acum
lucreazã la rãzboi de multe ori ºi
pentru faptul cã starea de sãnãtate
nu-i mai permite sã facã munci la
câmp sau în gospodãrie ca pe
vremuri, tanti Maria afirmã cu tãrie
cã tot ceea ce face este rodul unei
pasiuni ºi a unei plãceri nemãsurate.
„Chiar dacã îmi poate lua trei
sãptãmâni sã þes ºi sã cos o ie este,

de fiecare datã, o adevãratã bucurie
sã lucrez la aºa ceva. Aºa s-a
întâmplat în toþi cei peste 50 de ani
de când am învãþat aceste
meºteºuguri. Am lucrat ºi la serele
de la Uzina Mecanicã Mârºa, am
lucrat ºi la CAP Racoviþa, am lucrat
ºi la munca câmpului, dar
dintotdeauna mi-a plãcut sã-mi dedic
timpul ºi þesutului la rãzboi sau
cusutului. Aºa sunt eu. Îmi pare rãu
însã cã tinerii din ziua de azi nu mai
prea apreciazã portul popular ºi nu
mai prea vrea nimeni sã înveþe sã
lucreze la rãzboi sau sã coase la
costume populare ori la obiecte de
artizanat. Pe vremuri, când eram
tânãrã, nu exista sã vãd la cineva
în sat vreun podel de cusãturi,
broderie sau vreo combinaþie de
motive ºi la ajungerea acasã, sã nu
încerc sã reproduc cele vãzute. Era
plãcerea ºi mândria mea. Acum însã,
nu mai prea vrea nimeni sã înveþe
aºa ceva.”, ne-a mãrturisit Maria
Tãrâþã.
Felicitãri „lele” Maria pentru
pasiune ºi pentru faptul cã ºi datoritã
unor produse create de mâna
dumneavoastrã, faima comunei,
frumuseþea meºteºugului tradiþional,
a portului popular autentic, ajung
sã fie cunoscute în þarã ºi în lume.

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã din cadrul Primãriei comunei Racoviþa vã informeazã

MÃSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN
SEZONUL RECE
- În faþa focarelor nu se vor
amplasa materiale combustibile la mai
puþin de 1,25 m;
- Depozitarea sau amplasarea
materialelor combustibile se face la
distanþa de 1 m faþã de sobele fãrã
acumulare de cãldurã ºi la 0,5 m la
sobele cu acumulare de cãldurã;
- În faþa uºiþei de alimentare,
pardoseala combustibilã se protejeazã cu o bucatã de tablã metalicã,
având dimensiunea 70 x 50 cm;
- Înainte de utilizare ºi periodic,
sobele de încãlzit ºi coºurile de fum
vor fi verificate pentru depistarea

eventualelor fisuri, crãpãturi, înfundãturi sau alte nereguli;
- În timpul funcþionãrii sobelor,
uºiþele focarului ºi cenuºarului vor fi
menþinute închise ºi zãvorâte;
- Cenuºa se va evacua periodic
în locuri stabilite ºi amenajate în acest
scop (groapã), numai dupã ce se
vor stinge resturile de jar cu apã.
Locurile special amenajate se vor afla
la o distanþã de 25 – 30 m faþã de
depozitele de furaje sau construcþii ºi
alte amenajãri ce au în componenþã
elemente de construcþie combustibile;
- Coºurile de fum vor fi tencuite la

Documente de stare
civilã
Acte necesare pentru
- acte de naºtere soþi (în original)
- sentinþã divorþ (daca este cazul)
întocmirea actului de
naºtere:
- declaraþie pe proprie rãspundere
- certificat constatator al naºterii (dacã este la prima cãsãtorie)
- timbru foscal
- BI/CI al persoanei care declarã
Dosarul se depune cu zece zile
naºterea
înaintea încheierii cãsãtoriei.
- livret de familie
- certificat de cãsãtorie pãrinþi
Acte necesare pentru
- timbru fiscal
întocmirea actului de deces:
Acte necesare pentru
- certificat constatator al decesului
depunerea dosarului de
- actul de identitate al decedatului
cãsãtorie:
(în original)
- certificat naºtere al decedatului
- certificate prenupþiale de la medic
- certificat cãsãtorie al decedatului
- certificate de naºtere soþi (în
- timbru fiscal
original)

exterior, pe porþiunea cuprinsã în
podul clãdirii, asigurându-se o izolare
corespunzãtoare a coºurilor faþã de
materialele combustibile ale elementelor de construcþie. La traversarea
plafoanelor sau acoperiºurilor care
conþin elemente combustibile se va
asigura o distanþã de minim 15 cm
între coºul de fum ºi materialele
combustibile; spaþiul podului traversat
de coºurile de fum nu se utilizeazã ca
spaþiu de depozitare a materialelor
combustibile, iar materialele sau
obiectele combustibile nu se vor
amplasa la mai puþin de 1 m faþã de

coºul de fum;
- Uºiþele sau locaºurile speciale
prin care se curãþã de funingine
coºurile ºi sobele trebuie închise sau
astupate ermetic dupã terminarea
operaþiunii de curãþire, orice
defecþiune putând conduce la
pãtrunderea scânteilor sau
particulelor aprinse în spaþiul din jur;
- Coºurile de fum ºi sobele care
funcþioneazã cu combustibil solid se
vor curãþa de funingine o datã la 3
luni iar în cazul funcþionãrii cu
combustibil lichid sau gazos se vor
curãþa o datã la 4, respectiv 6 luni.
Pe timpul exploatãrii sobelor, se
interzice:
- uscarea sau aºezarea pe sobe
a hainelor sau a altor obiecte

combustibile;
- folosirea lemnelor mai lungi decât
vatra focului;
- utilizarea sobelor fãrã uºiþe la
focare sau cenuºare sau cu uºiþe
defecte;
- aprinderea focului cu benzinã
sau alte lichide inflamabile.
La utilizarea buteliilor de aragaz
se vor respecta urmãtoarele reguli:
- verificarea periodicã ºi
menþinerea în bunã stare de
funcþionare a instalaþiilor;
- când se constatã prezenþa
gazelor într-o încãpere, se va
proceda de îndatã la aerisirea
acesteia , aprinderea focului se va
face numai dupã înlãturarea
cauzelor care au determinat scã-

pãrile de gaze;
- aprinderea focului se va face prin
utilizarea unui mijloc corespunzãtor
(torþã, aprinzãtor etc.) cu respectarea
principiului ,,gaz pe flacãrã„;
- atât la aprinderea focului, cât ºi la
stingere, gazele vor fi deschise
respectiv închise mai întâi de la
robinetul principal ºi dupã aceia de la
robinetul arzãtorului;
- se vor respecta cu stricteþe
instrucþiunile generale de folosire a
gazelor precum ºi instrucþiunile
specifice de funcþionare a aparatelor
supuse exploatãrii.
ªeful Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã al comunei
Racoviþa,
LUCIAN GEREA

Final de tur competiþional pentru echipa de
fotbal AS Racoviþa
Echipa de Fotbal AS Racoviþa ºi preºedintele Lucian
Gerea mulþumesc conducerii Primãriei ºi Consililui
Local al comunei Racoviþa pentru sprijinul acordat ºi
în acest an, astfel încât activitatea sã se desfãºoare în
condiþii normale. De asemenea, mulþumiri sunt
transmise ºi antrenorului Sandu Armenciu,
administratorului Cornel Balea, cadrelor medicale
Simona ºi Simion Bucur, pentru asistenþa medicalã
asiguratã ºi susþinãtorului echipei, Ioan Maxim
Bobanga.
La finalul turului acestei ediþii de campionat (Liga a
V-a, Zona Sibiu, Seria a II-a), echipa AS Racoviþa se
claseazã pe locul 4.
Mai trebuie menþionat cã echipa comunei a participat
în aceastã toamnã ºi la douã etape din Cupa
României- Timiºoreana (faza judeþeanã).

rosu galben albastru negru

Maria Tãrâþã- din dragoste pentru meºteºugul
tradiþional ºi portul popular

