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Comuna Racoviþa a câºtigat, din nou,
Marele Premiu la Festivalul „Produse ºi
Tradiþii în Þara Oltului”

D

Cea de-a cincea ediþie a festivalului
produselor ºi tradiþiilor din Þara
Oltului a fost o nouã dovadã a faptului
cã manifestãrile de acest fel, ce
promoveazã autenticul, naturalul ºi
tradiþionalul, sunt tot mai cãutate ºi
apreciate de populaþie.
Pentru câteva ore bune, pe terenul
situat la intrarea în comuna Racoviþa
cei interesaþi au avut posibilitatea de
a gãsi produse naturale, autentice,
cultivate sau crescute în cel mai
simplu ºi curat mod, s-au reîntâlnit cu

portul ºi tradiþiile populare din zonã,
au putut gusta din produse pregãtite
"ca la bunica acasã", s-au putut
delecta ascultând frumoasele melodii
din folclorul local sau privind la
minunatele dansuri populare, toate
acestea frumos ºi inspirat "îmbrãcate"
sub forma unui festival prin care
organizatorii încearcã, an de an, sã
formeze un standard calitativ care sã
se regãseascã în eticheta "Produs în
Þara Oltului".
(continuare în pagina 4)

Importantã donaþie pentru
dispensarul comunal
La începutul acestei luni, o delegaþie
reprezentând „Lions’ Club” Biarritz
(oraº din sud-vestul Franþei), a sosit la
Racoviþa pentru a face o importantã
donaþie Dispensarului Medical Uman
din comunã: un defibrilator, aparat vital
pentru salvarea vieþii multor persoane
cu afecþiuni cardiace grave.
Delegaþia francezã, formatã din
domnul Marc Melguen, soþia ºi fiul
acestora, a fost însoþitã la Racoviþa de
vicepreºedinta „Lions’ Club” Sibiu,
doamna Adriana Cazan.
„Donaþia a fost posibilã datoritã
demersurilor fãcute, de mai bine de 2
ani, de cãtre doamna Francoise
Villedieu, fostã membrã a acestui club
din Biarritz. Din pãcate, dorinþa sa

pentru comuna noastrã s-a indeplinit
doar dupã un an de la decesul sãu.
Acest aparat, util în cazuri grave de
infarct, completeazã donaþiile fãcute în
numele dumneaei anul trecut, tot
pentru dispensar: banchete pentru sala
de aºteptare ºi centralã termicã.
Aparatul a fost donat doamnelor
Livia Burchea ºi Mariana Bârsan,
medici de familie, în prezenþa
domnului primarului comunei, Simion
Olariu, a viceprimarului Claudiu Trif,
a consilierilor locali Dionisie Drãgoi
ºi Valeriu Cândea, precum ºi a
asistentelor Simona Bucur ºi Delia
Cãlin”, ne-a declarat Valeriu Cândea,
una dintre persoanele ce a intermediat
aceastã acþiune.

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎN
SEZONUL RECE (1 noiembrie 2012 – 31 martie 2013)
Cadru general
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

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
la stabilirea cheltuielilor de întretinere a
locuinþei.

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
ACTE
NECESARE
PENTRU
reºedinþã ºi/sau care locuiesc ºi se OB
ÞI
NEREA AJUT
ORULUI PEN
OBÞI
ÞINEREA
AJUTORULUI
PEN-gospodãresc împreunã ºi sunt luate în TRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI
calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreþinere a locuinþei.
1. CERERE TIP
Prin persoana singurã se înþelege
2. ORIGINAL ªI COPII DUPÃ:
persoana care a împlinit vârsta de 16 ani,
- BULETIN DE IDENTITATE
locuieºte ºi se gospodãreºte singurã.

- CARTE DE IDENTITATE
- CERTIFICATE DE NAªTERE
PENTRU COPII
3. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND
VENITURILE:
- ADEVERINÞÃ CU SALARIUL NET
OBÞINUT ÎN LUNA ANTERIOARÃ
DEPUNERII CERERII
- CUPOANE DE PENSII PE LUNA
ANTERIOARÃ DEPUNERII CERERII
- ADEVERINÞÃ CU VENITUL
IMPOZABIL DE LA CIRCUMSCRIPÞIA
FISCALÃ- PENTRU PERSOANELE
CARE REALIZEAZÃ ALTE VENITURI
- ADEVERINÞÃ DE LA APIA
PENTRU PERSOANELE CARE AU
PRIMIT AJUTOR BÃNESC
4. ADEVERINÞÃ DE LA BIROUL
AGRICOL
5. ADEVERINÞÃ DE LA BIROUL
TAXE ªI IMPOZITE- PRIMÃRIE
6. FACTURA DE GAZ DIN LUNA
PRECEDENTÃ
ATENTIE!!!
BENEFICIAZÃ DE AJUTOR PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI,
FAMILIILE ªI PERSOANELE A
CÃROR VENITURI NU DEPÃªESC 615
LEI PE MEMBRU DE FAMILIE ªI NU
DEÞIN UNUL DIN BUNURILE CARE
DUC LA EXCLUDEREA ACORDÃRII
AJUTORULUI PENTRU ÎNCÃLZIREA
LOCUINÞEI.
CERERILE SE DEPUN LA
PRIMÃRIA COMUNEI RACOVIÞA.

rosu galben albastru negru

uminicã, 21 octombrie, pe teritoriul
comunei Racoviþa (la intrarea în localitate
dintre Mârºa, pe partea dreaptã a DJ 105
G- zona "Dealul Cucului"), s-a desfãºurat cea
de-a V
V-- a e d i þ i e a F e s t i v a l u l u i " P r o d u s e º i
Tradiþii în Þara Oltului". Cum era de aºteptat,
având în vedere succesul înregistrat la ediþiile
anterioare, acþiunea s-a bucurat de o mare prizã
la public, câteva mii de oameni preferând sã-ºi
petreacã o parte a zilei libere aici, în compania
producãtorilor tradiþionali, a produselor
acestora sau a meºteºugarilor din Þara Oltului.
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Sãrbãtoriþii lunii octombrie
e
Continuãm ºi în acest numãr al ziarului „Jurnalul de Racoviþa”,
publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei, nãscuþi între anii
1961-1970, ce ºi-au aniversat ziua de naºtere în cursul lunii
octombrie. Aceast[ rubric[ este realizat[ cu sprijinul consilierului local
Ana M[erean, ce s-a ocupat de colectarea datelor.

RACOVIÞA

Ioan Murãrescu (nr. 424), Marcel Comãnean (nr. 428), Tabita Stoica
(nr. 469), Marioara Trif (nr. 489), Luminiþa Fogoroº (nr. 492), Cornel
Rusu (nr. 496), Felicia Bãlan (nr. 506), Anuþa Gabor (nr. 523), Dorel
Racolþa (nr. 554), Elena Enea (nr. 590).

SEBEªU DE SUS

Vasile Cârþãu (nr. 32), Gheorghe Ardelean (nr. 61), Ioan Gârþonea
Gabriel Maxim (nr. 44), Leontina Olaru (nr. 57), Elena Donicã (nr. (nr. 225), Mihai Alexa (nr. 313).
Urãm sãrbãtoriþilor acestei luni, multã sãnãtate, fericire ºi bucurii
123), Remus Moldovean (nr. 128A), Ioan Luca (nr. 142), Gheorghe
Muntean (nr. 163), Mariana Bãnicioiu (nr. 189), Mãrioara Raþiu (nr. alãturi de cei dragi.
193), Adriana Ignat (nr. 247), Ioan Maxim Boibanga (nr. 253), Iustin
LA MULÞI ANI!
Raþiu (nr. 331), Viorica Raþiu (nr. 332), Mãrioara Olariu (nr. 404),

al ºedinþei
al comunei
septembrie

ordinare a Consiliului Local
Racoviþa din data de 25
2012

Încheiat azi, 25 septembrie
2012, în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa, convocatã
prin Dispoziþia primarului nr. 241/
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, cu modificãri ºi
completãri.
La ºedinþã participã 6 din 11
consilierii în funcþie. Participã, de
asemenea, domnul primar, viceprimarul, secretarul comunei ºi
referentul contabil. Lipseºte motivat
doamna Zaharie Marieta ºi
nemotivat Mãerean Ana, Limbãºan
Camelia, Peciu Florianu Florina ºi
Dragoi Cornel Mircea.
Domnul Cândea Valeriu preia
lucrãrile ºedinþei, dupã care
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
2. Proiect de hotãrâre privind
numirea reprezentantului Consiliului Local Racoviþa în Consiliul de
Administraþie al ªcolii Gimnaziale
Racoviþa.
Iniþiatori: consilierii Ivan Simion,

Stoia Ioan, Drãgoi Dionisie
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate
revizuit al proiectului Sistem de
Management integrat al deºeurilor
din judeþul Sibiu.
Iniþiator: Olariu Simion- primar
4. Proiect de hotãrâre privind
mandatarea primarului comunei
Racoviþa în Adunarea Generalã a
Asociaþiei Intercomunitare ECO
Sibiu.
Iniþiator: Olariu Simion- primar
5. Probleme curente.
Se supune la vot. Cu 6 voturi
pentru se aprobã ordinea de zi.
Având în vedere cã s-a pus la
dispoziþie procesul verbal din
ºedinþa anterioarã, s-a supus la
vot ºi s-a aprobat cu majoritate de
voturi.
1. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2012.
Domnul preºedinte aratã cã
proiectul a fost avizat de comisia
de specialitate. Doamna Cãlin
Simona explicã detaliat rectificarea
bugetului.
Domnul Stoia întreabã de ce s-au
alocat sume aºa mari la Protecþia
Mediului. Doamna Cãlin explicã cã
erau necesari bani pentru punerea
în funcþiune a reþelei de canalizare.

Explicã, în continuare, despre
nivelul cheltuielilor de personal
pentru salarii.
Se supune la vot. Cu 6 voturi,
se adoptã Hotãrârea nr. 47/2012.
Domnul preºedinte propune
amânarea punctului 2 de pe ordinea de zi, deoarece proiectul nu a
fost avizat de comisia de specialitate.
Domnul Tulpan Valentin nu este
deacord cu amânarea acestuia. Cu
majoritate de voturi, s-a propus
amânarea proiectului de hotãrâre.
Domnul preºedinte propune
analizarea în bloc a celor doua
hotãrâri. Toþi consilierii au fost de
aord, având în vedere cã acestea
au fost avizate de comisia de
specialitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate
revizuit al proiectului Sistem de
Management integrat al deºeurilor
din judeþul Sibiu.
4. Proiect de hotãrâre privind
mandatarea primarului comunei
Racoviþa în Adunarea Generalã a
Asociaþiei Intercomunitare ECO
Sibiu.
S-au supus la vot. Cu 6 voturi,
s-a adoptat hotãrârile nr. 48 ºi 49/
2012.
Se analizeazã cererea de prelungire a contractului de închiriere
a medicului veterinar. Cu 6 voturi,
s-a aprobat prelungirea contractului.
S-au analizat cererile de închiriere a doctoriþelor de la cabinetul
de familie ºi a farmaciei. S-au
prezentat referatele cu propunerile

GAL “Þara Oltului” a fost declarat eligibil
În urmã cu puþin timp, Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã “Þara
Oltului” (AGALTO) a primit vestea
cã Planul de Dezvoltare Localã
propus spre evaluarea specialiºtilor
din cadrul Direcþiei Generale de
Dezvoltare Ruralã – Autoritate de
Management pentru PNDR – a
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, a fost declarat eligibil. Ca
urmare, în acelaºi timp cu aceastã
aprobare, întreg teritoriul judeþului
Sibiu devine complet “acoperit”, alte
patru propuneri (Planuri de Dezvoltare Localã), întocmite ºi depuse
încã de la sesiunea anterioarã,
desfãºuratã în cursul anului trecut,
fiind declarate eligibile ºi în curs de
implementare.
Strategia de dezvoltare a teritoriului depusã de AGALTO nu a fost
aprobatã de specialiºtii Ministerului

Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale încã
de la sesiunea de anul trecut, una
din motivaþiile acestui refuz fiind cea
legatã de depãºirea procentului
legal al populaþiei din mediul urban
pentru numãrul total al populaþiei din
teritoriul “Þãrii Oltului” (prezenþa
oraºului Avrig în GAL a condus la
apariþia acestei situaþii). Ca urmare,
dupã ce oraºul Avrig a decis sã iasã
din aceastã structurã, s-a refãcut
documentaþia iniþialã ºi s-a ajuns cu
succes la declararea eligibitãþii
acesteia.
Planul de Dezvoltare Localã
propus de AGALTO a obþinut din
partea evaluatorilor un punctaj
foarte bun (94 de puncte din 100
posibile), fiind clasat pe locul 11 din
totalul documentaþiilor depuse
pentru aceastã sesiune.
În perioada 1 martie- 2 mai 2012,

s-a desfãºurat a doua sesiune de
depunere a Planurilor de Dezvoltare
Localã întocmite de potenþialele
Grupuri de Acþiune Localã din anul
2012.
Pe parcursul sesiunii s-au depus
111 strategii de dezvoltare localã,
declarate conforme potrivit Manualului de procedurã pentru selecþia
Grupurilor de Acþiune Localã aprobat prin Ordinul nr. 43/2012 al
ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale.
Evaluarea strategiilor depuse
s-a încheiat în 24 august 2012.
În urma verificarii modului în care
strategiile depuse de potenþialele
Grupuri de Acþiune Localã îndeplinesc criteriile de eligibilitate, 37 de
strategii au fost declarate ca fiind
neeligibile, un solicitant retrãgânduºi documentaþia..

de consiliu;
2. DRÃGOIU CORNEL
MIRCEAsãptãmânalduminica, ora 12, la Biserica
Baptistã;
3. DRÃGOI DIONISIE- prima
joi din luna, ora 14-15, la sala
de consiliu;
4. IVAN SIMION- permanent,
la domiciliu;
5. LIMBÃªAN CAMELIAmarþea, ora 18, la domiciliu;
6. MÃEREAN ANA- prima joi

Domnul primar informeazã
despre podul de la Cheiºoara.
Pentru indicator, trebuie neapãrat
realizatã expertiza pentru pod.
Ivan Simion reaminteºte despre
informarea privind canalizarea ºi
stadiul de funcþionare. Solicitã
scoaterea avizierului în faþa primãriei. Trebuie realizatã introducerea
gazului metan la dispensar ºi cãmin
în Sebeºu de Sus.
Domnul Tulpan Valentin- realizarea rigolei la drumuri.
Domnul Cândea- trebuie realizate rigore în continuare, nu pe
sãrite.
Domnul Cândea aratã cã se
realizeazã o donaþie pentru dispensar de cãtre Asociaþia “CarquefouFranþa” ºi anume, un defibrilator.
Primarul propune mutarea
punctului SMURD la dispensar.
Aceeaºi propunere vine ºi din
partea domnului Ivan Simion. Se
supune la vot. Cu 6 voturi, se
aprobã propunerea de mutare a
SMURD-ului la dispensar.
Propune de asemenea, specializarea unei persoane care sã
lucreze pe defibrillator.
Domnul Stoia aratã cã la fântâna
din curtea fostei primãrii este
racordat ºi magazinul din Sebeºu
de Sus. Dacã plãteºte cineva, cât
ºi unde?
Nemaifiind probleme, declarã
închise lucrãrile ºedinþei, pentru
care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã- Cândea
Valeriu
Întocmit
Secretar- Pavel Virginia

Pentru celelalte 73 de strategii de
dezvoltare localã, evaluatorii
desemnaþi au procedat la acordarea
punctajului corespunzãtor, în conformitate cu prevederile Manualului de
procedurã pentru selecþia Grupurilor de Acþiune Localã.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului depus de AGALTO este de
3969386 euro, finanþarea publicã
(FEADR) asiguratã fiind de
2850000 euro, iar finanþarea din fonduri private totalizând 1119386 euro.
Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” existã de mai
mulþi ani, acþiunile organizate pânã
acum de aceastã structurã fiind
desfãºurate graþie membrilor voluntari sau alocaþiilor financiare de la

diverºi sponsori sau colaboratori.
Asociaþia organizeazã în teritoriul
Þãrii Oltului o gamã variatã de activitãþi, unele dintre acestea devenind
tradiþionale (“Comorile din Þara
Oltului”, “Produse ºi Tradiºii în Þara
Oltului”, “Cupa primãverii la tenis de
masã”, “Festivalul de obiceiuri ºi tradiþii de iarnã”). Structura are colaborãri deosebit de bune cu parteneri din mai multe þãri ale Europei,
fiind deja derulate mai multe proiecte
comune cu finanþare prin Programul
European LEADER.
AGALTO cuprinde comunele
sibiene situate pe malul Oltului, de
la Arpaºu de Jos pânã la Boiþa. Din
structurã fac parte ºi comunele
vâlcene Boiºoara, Câineni ºi Titeºti.

Asigurarea
locuinþelor
este
obligatorie!
Instituþia Prefectului- Judeþul
Sibiu, a transmis recent a adresã
tuturor primãriilor din judeþ, în
cuprinsul cãreia se menþioneazã
urmãtoarele:
„Urmarea radiogramei Ministerului Administraþiei ºi Internelor
nr. 4698640/2.08.2012, vã
informãm cã la data de 6 august
2012 au intrat în vigoare prevederile art. 30 din Legea nr.
260/2008 privind aplicarea
amenzilor contravenþionale pentru nerespectarea de cãtre
persoanele fizice ºi juridice a
obligaþiei de asigurare a locuinþelor, prevãzute la art 3 alin (1)
din aceeaºi lege.
De asemenea, vã atenþionãm
asupra obligativitãþilor ce vã revin
privind constatarea contravenþiilor, aplicarea sancþiunilor, suportarea contravalorii primelor obligatorii pentru persoanele fizice
beneficiare de ajutor social conform art. 2 din Legea 276/2010
pentru modificarea ºi completarea
Legii 416/2001 privind venitul
minim garantat ºi asigurarea
acestui fond locativ exclusiv
pentru asigurarea obligatorie a
locuinþelor.
Sumele din amenzile constatate
ºi aplicate de primari potrivit Legii
260/2008 se fac venit la bugetul
local al unitãþii administrativteritoriale, conform OG 2/2001,
privind regimul juridic al contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cu stimã, Ovidiu Ioan Sitterli.”
Având în vedere cele transmise prin aceastã adresã, atenþionãm proprietarii de locuinþe
situate pe raza teritorialã a comunei asupra necesitãþii încheierii
poliþelor de asigurare obligatorie.
În caz contrar, cei identificaþi de
cãtre responsabilii Primãriei
Racoviþa vor fi amendaþi, în
conformitate cu prevederile
legale.


Propunerea dumneavoastr[ pentru

Audienþe la membrii Consiliului Local al
comunei Racoviþa
În conformitate cu
prevederile Hotãrârii Consiliului
Local al comunei Racoviþa nr.
40/2012, s-a stabilit programul
de audienþe ce vor fi acordate
de consilierii locali.
Astfel, cetãþenii ce doresc sã
discute diverse chestiuni de
interes general cu unul dintre
consilierii locali ai comunei, au la
dispoziþie urmãtorul program:
1. CÂNDEA VALERIU- prima
joi din lunã, ora 14-15, la sala

de prelungire. Cu 6 voturi pentru,
s-a aprobat prelungirea contractelor.
Domnul Trifu Claudiu ridicã
problema ca pe viitor sã fie anunþat
când se þin ºedinþe la Sebeºu de
Sus.
Domnul Tulpan Valentin solicitã
sã ne ocupam sã se instaleze un
e-pos la Sebeºu de Sus pentru
încasarea gazului. Doamna Pavel
aratã cã este E-pos la magazinul
doamnei Peciu, sã se intereseze.
Domnul Stoia propune sã se
instaleze camere de luat vederi la
locul soecial amenajat pentru
gunoaie, pe Valea Moaºei. De
asemenea, camere de luat vederi
în comunã. De asemenea, propune
sã se realizeze o fântâna în Sebeºu
de Sus. La podul Valea Moaºei sã
se amenajeze un ºipot.
La ºcoala Sebeºu este o
conductã neacoperitã. Sã se ia
mãsuri, ce-i cu ea?
La intrarea în sat este o altã
conductã. Sã se ia mãsuri, ce-i cu
ea? Aceeaºi situaþie ºi la nr. 9. Sã
se facã acoperiº.
Domnul Drãgoi Dionisie –
cetãþenii de pe vale-n jos sesizeazã
despre igienizarea Vãii. Se va lua
legãtura cu Apele Române pentru
igienizare.
Domnul Cândea Valeriu întreabã
dacã se pot continua lucrãrile la
digul de apãrare din centrul satului.
Drãgoi Dionisie- cetãþenii solicitã
ca atunci când se asfalteazã spre
garã sã nu se mai ridice nivelul
peste nivelul curþilor.
Domnul Cândea- ne bucurãm
de asfaltarea satului.

din lunã, ora 18, la domiciliu;
7.
PECIU
FLORIANU
FLORINA- prima joi din lunã,
ora 18, la domiciliu;
8. STOIA IOAN- permanent,
la domiciliu;
9. TRIFU CLAUDIU VALERpermanent, la primãrie;
10. TULPAN VALENTIN- de
luni pânã vineri, la domiciliu;
11. ZAHARIE MARIETA,
miercurea, ora 18, la Cãminul
Cultural Sebeºu de Sus.

dezvoltarea comunei
Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care Primãria ºi Consiliul
Local trebuie sã þinã cont când va veni vorba de stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie
asfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite etc?
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu
Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate,
dar nu mai puþin de 15 zile,
titularul acestuia are obligaþia sã
solicite serviciului public comunitar
de evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea

actului de identitate (se primeºte
de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/
soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai micã
de 14 ani, dacã este cazul, original
ºi copie;

- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4
lei, achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de
14 ani trebuie sã se prezinte la S.
P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen
de 15 zile dupã împlinirea vârstei
de 14 ani, în vederea eliberãrii
unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã atât

ANUNÞ IMPOR
TANT
IMPORT
Pentru branºarea la reþeaua publicã
de canalizare a apelor menajere uzate,
cetãþenii comunei Racoviþa sunt rugaþi sã
realizeze proiect de bran`ament. În
conformitate cu HCL nr. 18/2012, lipsa
proiectului de branºament duce la
posibilitatea aplicãrii unei amenzi în sumã
de 1000 lei. Persoanele care s-au
racordat la canalizare fãrã a avea proiect
de branºament sunt rugate sã-ºi rezolve
cât mai repede aceastã problemã. Pentru

întocmirea documentaþiei (proiectului de
racordare), contactaþi firma Fast Pro SRL
Sibiu, str. Constantin Noica, bl. 5, ap. 25,
tel. 0269433106; 0722779407.
Atenþionãm cetãþenii cã este interzisã
cu desãvârºire deversarea apei pluviale
în reþeaua de canalizare a apelor
menajere. Nerespectarea acestei
reglementãri, se sancþioneazã cu
amendã.
Primãria comunei Racoviþa

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 contra- plasament, pentru a solicita
valoarea cãrþii de identitate de 7 eliberarea actului de identitate.
lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
PROGRAMUL CU
achitate la casieria Primãriei
PUBLICUL
oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
LUNI
8– 16
minorul se prezintã la ghiºeul
MARÞI
8– 16
Serviciului Public Comunitar
MIERCURI
10,30– 18,30
Local
de
Evidenþã
a
JOI
8– 16
Persoanelor, însoþit de unul
VINERI
8– 13,30
dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de
SPCLEP Tãlmaciu
persoana desemnatã din cadrul
-compartiment evidenþa
centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de
persoanelorConsilier
asistenþã socialã sau de persoana
Elena- Delia Stancu
cãreia i-a fost încredinþat în

Consultaþii medicale de urgenþã la Centrul de
Permanenþã A vrig
Reamintim cititorilor noºtri cã la
Avrig (fostul Dispensar Medical UmanPreventoriul 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 non-stop.
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.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, în
perioada 16 octombrie - 15 noiembrie
2012 inclusiv, primeºte Cererile de ajutor
pentru Mãsura 2.1.5. – Plãþi privind
bunãstarea animalelor – pachetul (b)
pãsãri, acordate fermierilor care îºi vor
asuma, în mod voluntar, angajamente
pentru o perioadã de minim 5 ani de la
data de 16 octombrie 2012.
Solicitanþi - exploataþiile comerciale din
sectorul de creºtere a pãsãrilor, autorizate
sanitar – veterinar, care îºi asumã
angajamente voluntar în favoarea
bunãstãrii animalelor.
Criterii generale de eligibilitate:
1. deþine autorizaþie/ii sanitar veterinar
pentru toate exploataþia/ile comerciale;
2. se angajeazã sã menþinã condiþiile de
bunãstare ºi sã respecte cerinþele specifice
subpachetelor pentru care aplicã pe o
perioadã de minim 5 ani, de la data de 16
octombrie 2012;
3. sã respecte cerinþele legale în materie
de gestionare împreunã cu bunele condiþii
agricole ºi de mediu, conform OMADR/
OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011
aplicabile terenurile agricole apartinând
solicitantului precum ºi activitãþilor agricole

desfãºurate de catre acesta pe toatã
durata angajamentului, de 5 (cinci) ani,
dupã caz.
Cererea de ajutor va fi completatã online de cãtre solicitant, prin accesarea siteului www.apia.org.ro. Dupã completarea
on-line, cererea se tipãreºte ºi se depune
la Centrul Judeþean al Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã, respectiv al
municipiului Bucureºti, pe a cãrui razã
teritorialã se aflã sediul social al
solicitantului.
Cererea de ajutor este însoþitã,
obligatoriu,
de
urmãtoarele
documente:
- Copie CUI;
- Copie buletin/carte de identitate a
titularului/administratorului/reprezentantului
legal/împuternicitului;
- Copie autorizaþie/ autorizaþii sanitarveterinarã/e deþinutã/e;
- Copia schiþei adãposturilor pentru
fiecare exploataþie (din care sã reiasã
adresa ºi suprafaþa spaþiilor de cazare/
spaþiul maxim de cazare pe hale/cuºti
îmbunãtãþite);
- Program de iluminat: varã/ iarnã
(funcþie de datã schimbãrii orei) care sã
conþinã intervalul orar pe perioade, în

funcþie de tehnologia de creºtere;
- Copia dupã notificarea crescãtorului de
pãsãri cãtre DSVSA judeþeanã a densitãþii
practicate în bunãstarea minimã (conform
Ordinului ANSVSA nr. 30/2010 ºi/sau
conform Ordinului ANSVSA nr. 63/2012);
- Graficul anual estimativ de livrare;
- Graficul anual estimativ de populare,
- Miºcarea anualã estimata a efectivelor
de gãini ouãtoare/rase grele în cazul
inexistenþei livrarilor cãtre abator;
- Document coordonate bancare,
- Împuternicire ºi copii dupã actele de
identificare ale împuternicitului, dacã este
cazul.
Pentru categoriile de pui de carne ºi/sau
pui de curcã, se estimeaza efectivul ce
urmeazã a fi livrat la abatorizare în
perioada 16 octombrie 2012 -15 octombrie 2013 (6.5 / 3.7 cicluri pe an).
În cazul în care beneficiarul nu are livrãri
cãtre abator pentru categoriile de gãini
ouãtoare/gãini rase grele, se estimeazã
efectivul mediu anual.
De asemenea , APIA informeazã beneficiarii Mãsurii 215 Plãþi privind bunãstarea
animalelor din Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã 2007-2013 cã
elibereazã adeverinþe pentru cei care
intenþioneazã sã acceseze credite pentru

finanþarea capitalului de lucru pentru
desfãºurarea activitãþilor curente.
Creditele oferã fermierilor posibilitatea
utilizãrii de resurse financiare, necesare
activitãþilor curente, pânã la efectuarea, de
cãtre APIA, a plãþilor la care sunt îndreptãþiþi
potrivit prevederilor legale în vigoare.
Pânã la aceastã datã, Agenþia a încheiat
convenþii cu CEC Bank SA, Banca
Comercialã Românã, Banca Transilvania,
Raiffeisen Bank, Creditcoop, Intesa
Sanpaolo România, Agricover IFN SA,
Unicredit Þiriac Bank, în conformitate cu
prevederile Masurii 215- Plãþi privind
bunãstarea animalelor -porcine ºi Ordinului
Ministrului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale
nr.149/2012 pentru aprobarea modelului
cererii de ajutor privind mãsura 2.1.5 - Plãþi
privind bunãstarea animalelor –porcine.
Potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã
a fermierului, APIA va elibera o Adeverinþã
de înregistrare a fermierului prin care
confirmã:
- cã solicitantul a depus cerere de ajutor
pentru Mãsura 215 - Plãþi privind
bunãstarea animalelor.
- 25 % din valoarea sprijinul solicitat.
Valoarea creditului/facilitãþii de finanþare
va fi de pânã la 90% din suma cuvenitã
din Plãþile privind bunãstarea animalelor,

denominatã în lei astfel:
a) pentru creditele acordate de Bancã
pânã la data de 31.12.2012 inclusiv, la
cursul leu/euro comunicat de Banca
Centralã Europeanã la data solicitarii
creditului;
b) pentru creditele acordate de Bancã
începând cu data de 01.01.2013 inclusiv,
la cursul leu/euro comunicat de Banca
Centralã Europeanã din data de
31.12.2012.
Fondul de Garantare a Creditului Rural
– FGCR IFN S.A. ºi Fondul Naþional de
Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii garanteazã 80%
din valoarea creditelor acordate de
Bancã.
Reafirmãm recomandarea adresatã
fermierilor interesati sã îºi aleagã Creditorul
numai dupã un studiu atent al condiþiilor
de creditare impuse de fiecare bancã
(creditoare), pentru a obþine condiþiile de
creditare cele mai avantajoase ºi care se
potrivesc cel mai bine profilului exploataþiei
sale.
Opþiunea de a solicita creditul aparþine
integral fermierului.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE
(www
.apia.org.ro)
(www.apia.org.ro)

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ ºI SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA, VÃ INFORMEAZÃ

Informaþii utile pentru orice copil
ªtii care este numãrul European rezolvarea unor probleme cu
adevãrat urgente.
pentru apeluri de urgenþã?
Nu uita! 112 este singurul numãr de
Sã ne imaginãm cã te afli în vacanþã, urgenþã care poate fi apelat de
undeva în Europa, ºi suferi un accident, oriunde de pe teritoriul Uniunii
descoperi un incendiu sau observi o tâl- Europene. Bineînþeles, poþi apela ºi
hãrie. ªtii unde sã suni dacã ai nevoie numãrul de urgenþã naþional, dacã îl ºtii.
de ajutor? De acum încolo, nu trebuie
Care sunt þãrile care fac parte
sã reþii decât un singur numãr - 112!
Poþi apela acest numãr de pe din Uniunea Europeanã?
telefonul mobil, de pe telefonul fix sau
În prezent, sunt 27: Austria, Belgia,
de la o cabinã publicã. ªi este gratuit!
La capãtul celãlalt al firului se aflã un Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia,
Finlanda,
Franþa, Germania, Grecia,
operator care te va ajuta trimiþând un
echipaj de urgenþã (poliþia, pompierii Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
sau ambulanþa). Fii calm, comunicã-i Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia,
numele, adresa ºi numãrul de telefon. Portugalia, Republica Cehã, Regatul
Dacã suni din greºealã la 112, nu Unit, România, Slovacia, Slovenia,
închide! Spune operatorului cã totul Spania, Suedia ºi Ungaria.
Dacã eºti pe teritoriul Uniunii Euroeste în regulã. În caz contrar, este
posibil ca un echipament de pene ºi ai nevoie de o intervenþie de
intervenþie de urgenþã sã fie mobilizat urgenþã, apeleazã numãrul unic de
inutil, în timp ce ar putea interveni în urgenþã 112.

Apelezi 1112
12
- Pentru a contacta un serviciu de
urgenþã (poliþie, pompieri, salvare)
- În toate þãrile din Uniunea Europeanã
- De acasã, de pe telefonul mobil sau
de la o cabinã publicã
- Gratuit
Când?
- Dacã este nevoie de intervenþia
urgentã a poliþiei, a pompierilor sau a
ambulanþei

- Dacã eºti martorul unui accident
care a avut loc în faþa ºcolii
- Dacã un copil se accidenteazã la
joacã
- Dacã vezi o casã în flãcãri
Ce trebuie sã faci?
- Dacã este posibil, cere mai întâi
ajutorul unui adult
- Dacã nu, apeleazã 112 ºi explicã
situaþia operatorului, descrie-i cazul ºi
comunicã-i detalii privind locul incidentului

- Comunicã-i operatorului numele,
adresa ºi numãrul de telefon
Ce nu trebuie sã faci?
- Nu suna la 112 pentru a obþine
informaþii generale (despre trafic, vreme
etc.)
- Nu suna la 112 dacã situaþia nu este
cu adevãrat urgentã
- Nu suna la 112 din amuzament
- Nu închide telefonul dacã ai apelat
112 din greºealã

Anunþ important pentru membr
membrii i GAL „Þara Oltului”
Marþi, 30 octombrie, începând cu ora
16, la Biblioteca Orãºeneascã Avrig se
va desfãºura Adunarea Generalã
Extraordinarã a Asociaþiei Grupul de
Acþiune Localã „Þara Oltului”.
Cu acest prilej, va fi dezbãtut ºi
supus aprobãrii membrilor Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al
GAL „Þara Oltului”, va fi prezentat
raportul de activitate pentru perioada
1 ianuarie- 30 octombrie 2012 ºi
propunerea de reconfirmare în funcþie

a membrilor Consiliului Director, se vor
discuta propunerile de finanþare a GALTO pânã la decontarea prin FEADRaxa IV LEADER. De asemenea, în
cadrul întâlnirii vor fi supuse aprobãrii
calendarul de activitãþi ºi metodologia
de lucru pentru urmãtoarele ºase
luni, va fi stabilitã modalitatea de
lansare a mãsurilor pentru finanþare
(sesiune deschisã), vor fi purtate
discuþii despre propunerea de
continuare a colaborãrii transmisã de

GAL Pays Sud de Saint Brieuc
(Franþa), vor fi puse la punct diverse
chestiuni administrative etc.
Aceasta este prima întâlnire a
membrilor dupã ce specialiºtii Direcþiei
Generale de Dezvoltare Ruralã –
Autoritate de Management pentru
PNDR – a Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, au transmis anunþul
de eligibitate pentru Planul de
Dezvoltare Localã depus de GAL „Þara
Oltului”.
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Comuna Racoviþa a câºtigat, din nou, Marele Premiu
la Festivalul „Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului”
(continuare din pagina 1) Drecþiei pentru Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã Sibiu etc.

Fie cã a fost vorba de
producãtori agricoli, pomicultori,
apicultori, crescãtori de animale,
maeºtri în arta þesutului ºi cusutului, cojocari, pãlãrieri, iconari,
sculptori în lemn, cofetari, brutari,
artiºti sticlari, sau simpli gospodari
ºi gospodine, mândri de produsele lor (murãturi, gemuri ºi dulceþuri, prãjituri de casã, bãuturi
rãcoritoare sau alcoolice, mânc[ruri tradiþionale etc), tot expozanþii
ºi-au dat silinþa sã fie cât mai buni
ºi autentici ºi sã reprezinte cât mai
bine localitatea de provenienþã ºi
zona.

Comuna Racoviþadin nou,
câºtigãtoare
Aºa cum s-a întâmplat ºi la
ediþiile anterioare, "Produse ºi
Tradiþii în Þara Oltului" a avut ºi
un caracter de concurs, fiecare
participant- expozant fiind atent
supervizat ºi evaluat de un juriu
special pregãtit de organizatori.
Dupã ce au identificat fiecare
concurent, au testat produsele ºi
au stabilit categoriile de concurs,
juraþii au oferit diplome de excelenþã
ºi premii speciale celor mai buni ºi
calitativi expozanþi. Câºtigãtoarea
unuia dintre marile premii ale ediþiei
de anul trecut a festivalului, fapt
pentru care a ºi fost recompensatã
cu dreptul de a organiza ºi gãzdui
festivalul, comuna Racoviþa a reuºit
sã strângã ºi în acest an, cele mai
multe aprecieri din partea juriului.
Au impresionat mobilizarea deosebitã, aranjamentul standului
propriu, numãrul mare de participanþi ºi bogãþia de "ofertã" propusã vizitatorilor, precum ºi interesanta prezentare a obiceiului de
nuntã autenticã cu cãlãraºi, pe
care au reuºit sã o readucã în
atenþia celor prezenþi. Ca urmare,
Marele Premiu al ediþiei 2012 a
Festivalului "Produse ºi Tradiþii în
Þara Oltului" a fost atribuit tot celor
din Racoviþa.

Oaspeþi din judeþ
Nici personalitãþile judeþului nu
au pierdut ocazia de a fi alãturi de
reprezentanþii Þãrii Oltului la
aceastã importantã manifestare.
Printre cei ce au putut fi vãzuþi
duminicã în mijlocul organizatorilor
ºi participanþilor s-au aflat vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Sibiu, Nicolae Neagu, consilierul
judeþean Iacob Puºcaº, subprefectul judeþului, Mircea Dorin Creþu,
primarii sau viceprimarii din
Cârþiºoara, Arpaºu de Jos, Avrig,
Turnu Roºu, reprezentanþi ai

Folclor din Þara
Oltului
Spectacolul folcloric a fost, de
asemenea, prezent la festivalul din
acest an. Pe tot parcursul manifestãrii, pe scena special amenajatã au prezentat diverse momente
folclorice grupuri de copii ºi adulþi
(dansatori, soli`ti vocali sau instrumentiºti) din Arpaºu de Jos,
Arpaºu de Sus, Cârþa, Cârþiºoara, Avrig, Bradu, Racoviþa ºi
Turnu Roºu. Prgramul a fost
deosebit de divers, fapt ce a
demonstrat bogãþia ºi valoarea
acestei zone folclorice a þãrii.

Mici dezamãgiri
Chiar dacã reuºita manifestãrii
din acest an nu poate fi pusã la
îndoialã, au existat ºi câteva inadvertenþe, ce cred cã ar trebui
evitate la ediþiile viitoare, pentru
a nu fi afectatã imaginea ºi reputaþia festivalului. Un exemplu este
prezenþa în zona de desfãºurare
a festivalului a unor comercianþi
ce nu prea aveau nimic de-a face
cu specificul ºi caracterul general
al acþiunii.
Tot la capitolul minusuri, trebuie
menþionatã ºi dezamãgitoarea
prezenþã a reprezentanþilor comunei Porumbacu de Jos la aceast[
ediþie a festivalului, asta dupã ce,
în anii 2010 ºi 2011, comuna ºi
reprezentanþii sãi (Asociaþia de la
poalele Negoiului) au fost câºtigãtorii Marelui Premiu al
festivalului.
De asemenea, au lipsit sau au
fost slab reprezentate, comunele
Cârþa, Turnu Roºu, Boiþa (judeþul
Sibiu), precum ºi Câineni, Titeºti
ºi Boiºoara (judeþul Vâlcea).

rosu galben albastru negru

Diversitate...

ªi-au dat mâna
pentru organizare
Festivalul "Produse ºi Tradiþii
în Þara Oltului" a fost organizat
de Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã "Þara Oltului" ºi Primãria
comunei Racoviþa. Amfitrionii
întregii manifestãri au fost
primarul comunei, Simion Olariu,
alãturi de reprezentanþii GAL
"Þara Oltului", Marius Badea
(preºedinte) ºi Maria Grancea.
La reuºita manifestãrii ºi-au
adus contribuþia, deosebit de
valoroasã,
viceprimarul
comunei, Claudiu Trifu, angajaþii
diverselor
sectoare
ºi
compartimente din administraþia
comunei, precum ºi elevii ºi
cadrele didactice de la ªcoala
Gimnazialã Racoviþa. De asemenea, meritã menþionat ºi sprijinul deosebit acordat de cadrele

Poliþiei Române, precum ºi de profesionalã ºi a asigurat Orãºeneascã Avrig SA.
contribuþia la reuºita manifestãrii,
sponsorii Impres Star (Iulian sonorizarea festivalului, SC
Tuturor colaboratorilor, spon- mulþumirile sincere adresate de
Stoia)- ce a oferit gratuit, scena Venturelli SRL ºi SC Gospodãrire sorilor ºi celor ce ºi-au adus primarul Simion Olariu.

