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Prieteni din Carquefou
(Franþa) în vizitã la Racoviþa

celor douã ansambluri, oaspeþii
francezi cât ºi gazdele din Racoviþa.
Din programul serii nu a lipsit
momentul schimbului de cadouri
oficiale, reprezentanþii Primãriei
Racoviþa ºi cei ai Asociaþiei „Racoviþa
– Carquefou” oferind vizitatorilor
câteva simboluri care sã le aminteascã de vizita în þara noastrã. De
asemenea, francezii au oferit cadouri
gazdelor.

În perioada 12 – 14 iulie, s-a consumat un nou episod al frumoasei relaþii de prietenie dintre comuna sibianã Racoviþa ºi
Carquefou (Franþa), orãºel situat la marginea capitalei departamentului Loire – Atlantique; Nantes. O delegaþie formatã din
20 de persoane, majoritatea dintre acestea membri ai „Comite de Jumelage Carquefou – Racoviþa”, locuitori din
Carquefou dar ºi prieteni ai acestora din alte zone ale Franþei, au parcurs peste 2.600 de kilometri pentru a ne vizita þara,
dar mai ales pentru a întâlni, sau a reîntâlni, prietenii din Racoviþa.
Francezii au fost oaspeþii membrilor Asociaþiei „Racoviþa – Carquefou”, care, împreunã cu Primãria
Racoviþa, au fãcut toate eforturile posibile astfel încât ºederea prietenilor
în zonã sã fie cât mai plãcutã. Grupul
francez a fost condus de Cecile
Chevillard, preºedinta „Comitetului
de Înfrãþire Carquefou – Racoviþa”, iar
din delegaþie a fãcut parte ºi Martine
Lebatard, ales local, membru al Cabinetului Primarului din Carquefou.
Dupã ce au petrecut câteva zile prin
Bucureºti ºi împrejurimi, francezii au
sosit la Racoviþa în cursul serii de
marþi, primirea oficialã a delegaþiei

fiind organizatã la sediul Primãriei
Racoviþa. Cu acest prilej, atât primarul comunei Racoviþa, Simion
Olariu, preºedinta Asociaþiei
„Racoviþa – Carquefou”, Camelia
Limbãºan, cât ºi reprezentanþii din
Carquefou, ºi-au exprimat bucuria de
a fi, din nou, împreunã, fie ºi doar
pentru un timp scurt, de a face planuri
de viitor, astfel încât sã poatã spera
la continuarea ºi dezvoltarea
frumoasã a relaþiei de înfrãþire dintre
cele douã comunitãþi.
Cazarea prietenilor francezi a fost
asiguratã de membrii asociaþiei din
Racoviþa, aproximativ jumãtate din

grupul vizitator fiind „conectatã” de
mai mulþi ani cu diverse familii din
comuna sibianã.

Dupã explorarea
frumuseþilor zonei,
francezii au intrat în joc
alãturi de români
În cea mai mare parte a zilei de
miercuri, francezii ºi însoþitorii lor
români au efectuat o excursie în zona
de sud a judeþului (Complexul Turistic Albota ºi Mãnãsirea Cistercianã
de la Cîrþa), iar seara, la Cãminul

Conducerea comunei este
îngrijoratã de situaþia Poºtei Române
Conducerea Primãriei comunei
Racoviþa a luat act cu deosebitã
îngrijorare de situaþia delicatã în care
se aflã CN Poºta Românã – Agenþia
Racoviþa, ca urmare a vacantãrii, prin
demisie, a postului de agent poºtal
ce deservea localitatea. Deoarece
considerãm cã soluþia provizorie
aleasã de conducerea companiei
(delegarea unor persoane care sã

asigure serviciile poºtale o datã pe
sãptãmânã) nu este una normalã ºi
viabilã pentru localitate, provocând
mari neplãceri atât locuitorilor cât ºi
instituþiei administraþiei publice
locale, am efectuat demersuri cãtre
conducerea judeþeanã a companiei,
în vederea reglementãrii cât mai
urgente a acestei stãri.
Ca urmare, ne exprimãm speranþa

cã, într-un timp cât mai scurt cu
putinþã, situaþia de la Agenþia Poºtalã
Racoviþa va reveni la normal, iar
beneficiarii serviciilor acestei
companii nu vor mai avea de suferit.
De asemenea, ne exprimãm, o datã
în plus, sprijinul pentru conducerea
companiei, în scopul pãstrãrii ºi
bunei funcþionãri a Agenþiei Poºtale
Racoviþa.

Cultural Racoviþa, s-a desfãºurat
seara festivã prilejuitã de aceastã
vizitã. Cum era ºi normal, din
programul acestei acþiuni nu a lipsit
spectacolul folcloric, susþinut de ansamblurile locale „Doruleþ” (Racoviþa)
ºi „Valea Moaºei” (Sebeºu de Sus),
momente coregrafice foarte apreciate ºi aplaudate de cei prezenþi. A
fost o searã plãcutã, cu atmosferã
caldã, prieteneascã, cu poveºti ºi
impresii interesante ºi cu planuri de
viitor frumoase... O dovadã a faptului
cã oamenii s-au simþit bine a fost
jocul de final al spectacolului folcloric,
în care s-au strâns atât dansatorii

„Vizita în Racoviþa a fost o etapã,
inconfundabilã, o etapã „de suflet”,
pentru noi toþi. Aþi avut deosebita
plãcere de a ne gãzdui pe toþi în
condiþii foarte bune, de a ne înconjura
cu o atmosferã cãlduroasã, prieteneascã ºi vreau sã vã mulþumesc.
Aveþi o þarã foarte frumoasã. Cãlãtoria
pe care am avut ocazia sã o efectuãm
ne-a permis sã descoperim cât de
bogate sunt cultura voastrã, istoria,
patrimoniul vostru... Credeþi-mã, aveþi
enorme oportunitãþi pentru acest tip
de aventurã. Prezenþa noastrã aici nu
este doar ca ºi simpli turiºti, ci
suntem ºi o dovadã cã cei 2.600 de
kilometri nu mai înseamnã mare lucru atunci când ajungi sã te îmbogãþeºti de sentimente ºi calitãþi pe
care le vei deþine pentru totdeauna.
Echipa noastrã de la Primãrie se va
folosi de aceastã vizitã ca ºi cum ar fi
un prolog pentru a dezvolta
schimburile reciproce ºi întâlnirile
comune. Toate iniþiativele de acest
fel sunt interesante, dacã ne ajutã
sã ne cunoaºtem, sã devenim prieteni, pe teritoriul nostru european.
Avem deja idei pentru un viitor proiect
comun, ce se va derula împreunã ºi
cu celelalte douã localitãþi europene
înfrãþite cu noi. Destinat în mod
deosebit tinerilor, proiectul trebuie
construit împreunã cu voi. Este un
proiect cultural, ce necesitã multã
muncã. Vã spus sincer, ne aºteptãm
la muncã serioasã pentru cã e vorba
de un proiect elaborat de patru þãri
ale Europei. Proiectul va oferi tinerilor
între 15 ºi 18 ani sã descopere alte
culturi. Sper sincer cã acest proiect
se va desfãºura în 2018. Vã mulþumesc ºi vã sunt recunoscãtoare
tuturor celor ce au asigurat gãzduirea
noastrã aici. Mulþumesc!”, a spus
Martine Lebatard, reprezentanta
Primãriei Carquefou, la festivitatea
de miercuri seara.
În completarea sã, Cecile Chevillard, conducãtoarea grupului
francez, a spus: „Sunt întotdeauna
încântatã sã ajung aici, la Racoviþa.
Deja am avut parte de întâmplãri
frumoase ºi avem amintiri deosebite
de aici. Este o mare plãcere sã vã
revãd, de fiecare datã. Mulþumesc ºi
eu tuturor celor ce ne-au asigurat un
mini-sejur deosebit aici”.
Joi dimineaþa, 14 iulie, grupul de
turiºti francezi a plecat spre
descoperirea altor zone ºi locuri
frumoase din România. Pentru ei,
urmeazã Caselul Bran, Cetatea
Râºnov, Vulcanii Noroioºi, Delta
Dunãrii..., locuri ce îi vor ajuta, pe cei
mai mulþi sã rãmânã cu amintiri din
cele mai interesante.

O nouã locaþie pentru
Târgul Mixt din 5 august
Primãria comunei Racoviþa anunþã cã în data de 5 august, pe terenul
situat la intersecþia DJ 105 G cu DC 58 (pe partea dreaptã a drumului de
acces spre Sebeºu de Sus), se va desfãºura tradiþionalul Târg Mixt. Este
pentru prima datã când acest târg se organizeazã în aceastã locaþie.
În ultimele luni, Primãria comunei Racoviþa a depus eforturi pentru ca
noua zonã de organizare ºi desfãºurare a Târgului Mixt sã primeascã
toate autorizaþiile ºi aprobãrile de funcþionare necesare.
Târgul din data de 5 august este unul dintre târgurile tradiþionale
organizate anual la Racoviþa, cealaltã acþiune similarã fiind organizatã în
data de 12 martie.

rosu galben albastru negru
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Încheiat astãzi, 19 mai 2017, în
cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 116/18.05.2017.
ªedinþa începe cu 9 consilieri
din cei 11 în funcþie. Lipseºte
motivat dl. consilier Ivan Simion. Dl,
Marcu Vasile anunþã cã întârzie.
La ºedinþã participã dl. primar ºi
secretarul comunei.
Dl consiler Drãgoiu Cornel,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate – 9
voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind
implementarea proiectului “Dotare
Cãmine Culturale, comuna
Racoviþa, judeþul Sibiu”
D-na. Bucur Simona – “Am invitat-o pe d-na. Limbãºan Camelia la
ºedinþã pentru cã a implementat pe
GAL un proiect similar”.
Dl. viceprimar – “Am discutat cu
d-na Cristina Cârstea pentru
realizarea proeictului”.
D-na. secretar – “Am sã mã
ocup, împreunã cu dl. viceprimar,
de actele necesare pentru depunerea proiectului. Trebuie sã
stabilim împreunã cu d-voastrã
activitãþile ce se vor desfãºura,

precum ºi dotãrile de care avem
nevoie la ambele cãmine
culturale”.
Se discutã ºi se noteazã dotãrile
necesare pentru fiecare cãmin în
parte.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea utilizãrii, din excedentul
bugetar constituit la data de
31.12.2016, a sumei de 45,22 mii
lei, pentru lucrãri de investiþii –
secþiunea dezvoltare pentru anul
2017
D-na. secretar – “Banii sunt
necesari pentru implementarea
proiectului, pentru oferta de
consultanþã”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre.
Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru, în unanimitate.
Dl. Drãgoiu Cornel – “În ºedinþa
trecutã nu am dat nici un nume când
am fãcut referire la asistenþa
socialã”.
D-na. Racolþa Irina, mediator
sanitar, a fost chematã pentru a
se discuta situaþia – “Dl. primar mia cerut sã fac un raport al activitãþii

mele, deoarece aþi fost nemulþumiþi
de unele situaþii cu care se
confruntã persoanele de etnie
rromã din localitate”.
Dl. primar – “În ºedinþa trecutã
aþi precizat faptul cã, dacã nu
avem decât 2 cetãþeni declaraþi de
etnie rromã, sã se desfiinþeze
postul”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Este o
informaþie denaturatã, am pus
câteva întrebãri deoarece am fost
ºi eu la rândul meu întrebat de cei
de la deal de anumite situaþii”.
Dl. Popa Sorin – “Doresc fiºa de
transport a maºinilor instutuþiei, sã
vedem cum e posibil ca un angajat
sã se deplaseze la ºedinþe cu
ocazie”.
Dl. primar – “Deplasarea la
ºedinþã a d-nei. Popa Mariana nu
s-a fãcut cu maºina instituþiei
deoarece dânsa a propus
plecarea cu maºina personalã”.
Nemaifiind nimic de discutat,
încheiem lucrãrile ºedinþei de
astãzi, drept pentru care semnãm
alãturat.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER, DRÃGOIU
CORNEL MIRCEA
SECRETAR
SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al ºedinþei ordinare a Consililui Local
al comunei Racoviþa din data de 19 iunie 2017
Încheiat astãzi, 19 iunie 2017, în
cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin
Dispoziþia primarului nr. 131/2017.
ºedinþa începe cu 11 consilieri din
cei 11 în funcþie. La ºedinþã participã
dl. primar ºi secretarul comunei. În
salã sunt prezenþi d-na. Gârtonea
Gina ºi Totan Ioan, reprezentanþi ai
Asociaþiei Valea Moaºei.
ªedinþa începe prin alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru
urmãtoarele 3 luni. Urmeazã dl.
consilier Ivan Simion.
Dl. Ivan Simion deschide ºedinþa
ordinarã.
1. Proiect de hotãrâre privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã
Se propune dl. Ivan Simion. Se
supune la vot proiectul de hotãrâre.
Se voteazã astfel: 10 voturi - pentru
ºi o abþinere – dl. Ivan Simion.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã astfel: 11 voturi – pentru,
în unanimitate.
Dl. Ivan Simion – “Având în vedere
cã o sã conduc ºedinþele de consiliu
pentru urmãtoarele 3 luni, propun
câteve mãsuri de desfãºurarea a
ºedinþelor: sã se discute la subiect,
pe rând, la diverse se vor discuta
nelãmuririle”.
Se supune la vot procesul verbal
al ºedinþei ordinare a Consiliului
Local din data de 15.05.2017.
Dl. Belciu Alin – “Am solicitat un
CD cu înregistrarea ºedinþelor de
consiliu”.
D-na. secretar – “Începând cu
ºedinþa urmãtoare, va fi pus la
dispoziþia tuturor consilierilor, alãturi
de materialele de ºedinþã ºi un CD
cu înregistrarea”.
D-na. Bucur Simona – “De ce se
lucreazã numai cu o singurã firmã?”
Dl. primar – “Am avut 2 firme
ofertante, am luat prin SEAP oferta
cea mai micã”.
Dl. Popa Sorin – “Sunt dator cu
câteva explicaþii. În ºedinþa din 15
mai am înaintat o adresã cãtre ºcoala
Gimanzialã, prin d-na. consilier
Bucur Simona, pe care doresc sã
o citesc, precum ºi rãspunsul primit
la solicitarea mea”.
Se va ataºa la dosarul de ºedinþã
adresa ºi rãspunsul.
Dl. Popa Sorin – “Nu am cerut
fiºã de transport, ci foaia de parcurs
a maºinilor instituþiei”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Nu am
înþeles la procesul verbal, idea cu
lucrãrile”.
D-na. secretar – “Ceea ce am
scris cã aþi spus d-voastrã este în
continuarea discuþiei începute de dl.
Trifu Claudiu”.
Dl. Belciu Alin – “Sã se modifice
paragraful în care s-a scris de
doamna Ardelean, referitor la taxa
de la barierã. ºi dl. Bobanga a adus
venituri marsi în perioada în care a
gestionat taxa de la barierã”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se scrie la
fiecare în parte cât a încasat ºi cu
cât a fost retribuit”.
Dl. Telebuº Marius – “Trebuie sã
se þinã cont ºi de vreme ºi condiþiile
meteo”.
Dl. Ivan Simion supune la vot
procesul verbal al ºedinþei ordinare
din data de 15 mai 2017. Se voteazã
astfel: 10 voturi – pentru, o abþinere
– dl. Ivan Simion, nu a fost prezent

la ºedinþã.
Dl. Ivan Simion - “Propun sã
ascultãm invitaþii”.
D-na. Gârtonea Gina – “Am venit
sã discutãm cererea care am
depus-o pentru finanþarea
Asociaþiei pe care am înfiinþat-o,
Asociaþia Valea Moaºei.
Dl. Ivan Simion – “S-a discutat
cererea dv., nu s-a luat nici o decizie
pentru cã nu este cadru legal
pentru aceastã solicitare. Noi am
mai sprijinit Asociaþia Spotivã ºi
Ansamblul Doruleþ, dar aceasta
este diferitã.
D-na. Gârtonea Gina – “Reprezentãm comuna, suntem o asociaþie
de culturã. S-a promis cã se va gãsi
o modalitate pentru a putea fi
finanþaþi dar nu s-a rezolvat nimic”.
D-na. secretar – “Modalitatea
prin care se va rezolva cererea de
finanþare trebuie stabilitã cu un jurist.
Am promis cã o sã mã ocup de
aceastã situaþie ºi am sã rezolv cât
de repede îmi permite timpul
disponibil. Nu este o scuzã. Pot sã
vã confirm faptul cã am vorbit cu dl.
jurist, v-am ºi anunþat acest lucru,
cunosc modul de finanþare pentru
aceastã asociaþie. Ceea ce este
diferit de celelate finaþãri este faptul
cã aþi solicitat sprijin ºi pentru plata
instructorului de jocuri populare.
Acest sprijin implicã un acord, un
parteneriat între comuna Racoviþa
ºi Asociaþie, cu statutul asociaþiei
bine conturat, condiþiile stabilite de
cãtre un jurist, în litera legii”.
Dl. Ivan Simion citeºte Actul
Constitutiv al Asociaþie. Menþioneazã faptul cã nu este în clar cu
numirea cenzorului.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Când
spunem culturã, nu spunem doar
asociaþii de dansuri, intrã ºi familia,
cultele, învãþãmântul. Am înþeles cã
funcþioneazã pentru comunã, dar
care este scopul pentru aceastã
solicitare?”
D-na. Gârtonea Gina – “Reprezentãm comuna, dorim sã plãtim
instructorul, sã atragem mai mulþi
membri înAnsamblu, sã facem ceva
pentru comunã”.
Dl. Telebuº Marius – “ªi Ansamblul Doruleþ a început procedura
pentru schimbarea sediului social
precum ºi cea de parteneriat cu
comuna. Am încercat sã facem un
ansamblu comun, dar nu s-a reuºit.
Sunt de accord cu finanþarea, în
mãsura în care existã bazã legalã”.
Dl. Nicula Iustin – “O sã îi ajutãm
dacã se poate intra în legalitate prin
asociere”.
Dl. Popa Sorin prezintã cadrul
legal pentru finanþarea asociþiilor,
atrage atenþia asupra modului de
acordare a sprijinului. “Sã vorbim
cu un jurist pentru asociere, sã se
facã un parteneriat cu Consiliul
Local ºi comuna Racoviþa, pentru a
se putea aloca banii necesari”.
Dl. Trifu Claudiu – “Este problema
d-lui. primar ºi a d-nei. secretare.
S-a depus cererea de mai mult timp,
sã se rezolve mai repede. Sã se
dea un telefon la dl. jurist ºi sã se
rezolve”.
D-na. secretar – “Vã contrazic
d-le Trifu. De când s-a primit cererea
am discutat cu dl. jurist. Nu se poate
rezolva cu un simplu telefon toate

problemele, ºi ºtiþi foarte bine acest
lucru, cã aþi fost viceprimar. Nu se
poate stabili prin telefon încheierea
unui parteneriat sau a unei
colaborãri. Se va rezolva aceastã
situaþie cât de repede posibil”.
Dl. Marcu Vasile – “Sã se
urgenteze procedura”.
D-na. Bucur Simona – “Eu sunt
de acord cu propunerea. Susþin ºi
am susþinut întotdeauna plata
instructorului de cãtre comunã, nu
de cãtre pãrinþi”.
Dl. Belciu Alin – “Revenim la
susþinerea financiarã. Proiectul cu
Ansamblul Doruleþ a fost susþinut.
Nu am cerut doar plata instructorului
ci alocarea unei sume care sã
acopere cel puþin plata acestuia”.
Dl. Ivan Simion – “Orice ban public
trebuie justificat prin documente,
facturi, chitanþe”.
Dl. Popa Sorin – “Având în
vedere aceastã discuþie, apare
principiul tratamentului egal, precum
ºi a transparenþei. Sã se prezinte
documentele pentru fiecare
ansamblu ºi asociaþie. Existã bazã
legalã de susþinere financiarã”.
Dl. primar – “O sã verificãm, se
va lua aceeaºi mãsurã la fiecare
asociaþie”.
Discuþiile continuã pe aceastã
temã, despre spectacolele organizate, despre participarea ºi
neparticiparea la acestea, despre
membrii fondatori, modalitatea de
sprijin, activitãþi.
D-na. Bucur Simona – “Dacã tot
suntem la asociaþii, doresc sã vã
prezint un scurt istoric al Asociaþiei
Racoviþa – Carquefou (ataºat la
dosarul de ºedinþã ºi va fi publicat
în Jurnalul de Racoviþa). Vã
informez, de asemeanea, cã în
perioada 11-13 iulie o delegaþie din
Carquefou va veni la Racoviþa, iar
Asociaþia doreºte sã fie sprijinitã
financiar pentru a organiza o
primire oficialã.
Dl. viceprimar – “Sã ne spuneþi
ce doriþi sã organizaþi”.
D-na. Bucur Simona – “O primire
oficialã în prima zi, a doua zi vor
merge la Bâlea, o sã li se ofere o
masã la Brânduºa, apoi seara vor
fi aºteptaþi cu o masã festivã la
Cãminul Cultural ºi cu un spectacol
de jocuri populare. O sã facem o
solicitare în acest sens”.
Dl. primar – “O sã organizãm
detaliat, împreunã, acest eveniment,
sã facem o primire oficialã ºi sã le
oferim un sejur frumos”.
Dl. Ivan Simion – “Un reprezentant
al Asociaþiei sã discute cu dl. primar
pentru stabilirea detaliilor”.
2. Proiect de hotãrâre privind
acordare mandat special de tutelã
pentru Adi Apã Sibiu
Dl. primar – “Aceastã asociaþie
ne reprezintã în relaþiile cu SC Apã
Canal SA”.
Dl. Ivan Simion – “În momentul în
care se trimite mandatul de reprezetare, sã fie trimisã ºi o adresã
referitoare la nefuncþionalitatea
staþiei de epurare ºi luarea mãsurilor
necesare”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi - pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
cotizaþia la GAL þara Oltului

Procesul Verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din data de 8 iunie 2017
Încheiat astãzi, 8 iunie 2017, în
cadrul ºedinþei extraordinare a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin dispoziþia
primarului nr. 126/2017. ªedinþa
începe cu 10 consilieri din cei 11 în
funcþie, dl. Marcu Vasile lipseºte
motivat. La ºedinþã participã dl.
primar ºi secretarul comunei. Dl.
Andrei Marin ºi d-na. Irimie au
înaintat Consiliului Local spre
discuþie douã cereri, dl. Andrei
Marin este prezent în salã. D-na
Lungu Maria, preºedinta Consumcoop-ului este prezentã în salã.
Dl. Drãgoiu Cornel, preºedinte
de ºedinþã, prezintã ordinea de zi,
cererile de la diverse ºi le supune
spre aprobare.
Se voteazã astfel: 10 voturi
pentru, în unanimitate.
1. Cererea d-lui. Andrei Marin
Dl. Primar – „Procedura pentru
punere în posesie este în curs de
desfãºurare, se va face un raport
de evaluare pentru suprafaþã”.
Dl. Andrei Marin – „Nu ºtiu de ce
nu am fost puºi în posesie. Am
fãcut cerere pe Legea nr. 18/1991,
dar nu am primit rãspuns”.
Dl. primar – „Trebuie sã verificãm
dacã a fost discutatã cererea în
Comisia Localã de Fond Funciar ºi
care a fost rezolvarea ei, dacã sa aprobat sau s-a respins”.
D-na. Bucur Simona – „La ce
nivel s-a ajuns cu actele?”
Dl. Ivan Simion – „S-a prezentat
într-o ºedinþã anterioarã o dezmembrare pentru terenul respectiv. Trebuie sã vedem condiþiile
în care se poate încheia contractul
de vânzare - cumpãrare. Revenirea unui teren în proprietatea
comunei se poate face doar prin
Hotãrâre de Guvern”.
Dl. primar- „Documentaþia este
depusã la OCPI , aºteptãm
finalizarea lucrãrii”.
Dl. Popa Sorin – „Aând în vedere
cererea dv. Consiliul este de acord
sã se rezolve situaþia”.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea rectificãrii bugetului
propriu al comunei Racoviþa
Consilierii solicitã informaþii cu
privire la sumele prevãzute în
rectificare, pentru ce lucrãri sunt
necesare, cine se ocupã de lucrãri, care sunt contractele,
obligaþiile contractuale.
Dl. Hulpuº Marius – inspector,
explicã necesitatea rectificãrii
bugetului comunei Racoviþa.
„Sumele au fost prevãzute în trim.
IV, dar lucrãrile s-au terminat mai
devreme ºi este necesar a se
transfera sumele pentru trim. III.
Sunt necesare pentru plata
dirigintelui de ºantier precum ºi
pentru plata lucrãrilor finalizate”.

Dl. Ivan Simion solicitã informaþii
despre finalizarea târgului din
comunã.
Dl. primar – „Lucrãm la acest
proiect, pânã în 15 august trebuie
sã finalizãm lucrãrile”.
Dl. Popa Sorin – „Avem niºte
coduri ºi niºte cifre care nu le
înþelegem, dorim sã ni se explice
pentru ce sunt, ca sã ºtim ce
aprobãm. În acest prim an în care
am fost consilieri nu am avut nici
un proiect pe care sã nu îl
aprobãm”.
Dl. Ivan Simion – „Avem nevoie
de explicaþii din care sã vedem pe
ce se alocã cei 30 mii lei”.
Dl. primar – „Sumele au fost
stabilite de proiectanþi, s-au
prevãzut sumele iniþiale, ulterior se
revine cu rectificãri deoarece
fondurile alocate nu ajung sau sunt
stabilite pe trimestre diferite faþã
de cel care se preconiza
finalizarea lucrãrilor”.
Dl. Ivan Simion – „În ce stadiu
este proiectul cu Grãdiniþa?”
Dl. Hulpuº Marius – „Proiectul
este depus pentru evaluare. Avem
depuse 3 proiecte la care aºteptãm
evaluarea, cel cu Grãdiniþa, cel cu
dotarea Cãminelor Culturale ºi cel
cu Captarea apei potabile”.
Dl. Ivan Simion – „Sã ne explicaþi
în ce stadiu s-a ajuns cu târgul”.
Dl. viceprimar prezintã documentaþia provizorie pentru târg,
poziþionarea ºi construcþiile care
se vor face, o evaluare provizorie
pentru studiat.
Dl. Telebuº Marius – „Toaletele
ecologice se vor cumpãra sau vor
fi închiriate? Sunt bani prevãzuþi
pentru ele?”
Dl. primar – „Vrem sã le
cumpãrãm. Momentan nu avem
bani prevãzuþi ºi pentru început vom
fi ajutaþi de primarul oraºului Avrig”.
Dl. Nicula Iustin – „Nu poate fi
cuprins ºi târgul de porci?”
Dl. primar – „Nu putem prinde ºi
acel târg, deoarece nu primim
avizele necesare”.
Dl. Belciu Alin – „Aþi întrebat
oamenii din sat, de la Racovi?a,
dacã sunt de acord cu amplasarea
târgului în acea zonã?”
Dl. primar – „Acolo este sigurul
loc identificat pentru amplasarea
târgului, nu deþinem alt teren. Târgul
este pentru ambele sate, nu numai
pentru Racoviþa sau numai pentru
Sebeºu de Sus”.
Dl. Ivan Simion – „Pe viitor, când
se va mai face rectificare
bugetarã, sã ne prezentaþi scris
toate detaliile, sã vedem pe ce se
alocã banii”.
D-na. Bucur Simona – „Avem
buldoexcavator ºi ºofer angajat,
de ce aduceþi pe altcineva sã

lucreze pentru primãrie?”
Dl. viceprimar – „Am luat ºi pe
altcineva sã ajute ºoferul nostru,
sã fie învãþat sã lucreze cu buldoexcavatorul ºi sã fie coordonat
pentru a finaliza lucrarea mai
repede”.
Dl. BelciuAlin – „Ce este cu suma
alocatã pentru acoperiºul de
Cãminul din Sebeº?”
Dl. viceprimar – „Lucrarea era
prevãzutã pentru trim. IV, s-a
terminat mai repede, trebuie achitat
contractul de lucrãri pentru a evita
penalitãþile”.
Dl. Drãgoiu Cornel supune la vot
proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru, în
unanimitate.
3. Cererea d-nei. stomatolog,
privind mutarea sediului social al
firmei la punctul de desfãºurare a
activitãþii
Dl. Ivan Simion – „Ce efecte va
produce aceastã cerere? Se va
nota în contract?”
Dl. primar – „Se va menþiona în
Actul Adiþional al contractului, care
se va încheia dupã aprobare. Nu
produce nici un efect juridic. Sediul
va funcþiona doar pe perioada
contractului, pe perioada desfãºurãrii activitãþii”.
Se supune la vot solicitarea dnei Irimie.Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Drãgoiu Cornel întreabã pe
d-na. Lungu cu ce problemã a venit
în ºedinþã.
D-na. Lungu Mara explicã
consilierilor problema cu eliberarea
autorizaþiei de construcþie pe imobilul în care îºi desfãºoarã activitatea SC Trans Aral SRL, faptul cã
nu i s-a eliberat autorizaþia dupã
depunerea actelor.
Dl. primar – „Am sã discut cu cei
de la Inspectoratul de Stat în
Construcþii, din câte cunosc
documentaþia nu este completã
pentru intrarea în legalitate”.
Dl. Ivan Simion – „Am asistat,
fãrã intenþie, la o discuþie între dna. arhitectã ºi un cetãþean. D-na.
arhitectã a vorbit pe un ton
neadecvat. Sã se verifice
comportamentul ei”.
Dl. primar – „Ceea ce se va
întâmpla pe viitor cu serviciul de
urbanism nu suntem siguri. Este
nevoie de aderarea la o asociaþie
pentru a încheia un contract de
prestãri servicii pe aceste servicii”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
extraordinare, drept pentru care
semnãm alãturi.
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER DRÃGOIU CORNEL
SECRETAR
SÎRBU MARIA

Dl. Popa Sorin – “Este o cotizaþie
anualã? Nu se poate stabili pentru
toatã perioada?”
Dl. primar – “Este anualã. Aºa
este prevãzut în contractul de
aderare, plata sã se facã anual”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 11
voturi - pentru, în unanimitate.
D-na. Bucur Simona – “Am votat
pentru acest proiect. Nu sunt în
conflict de interese pentru cã nu
am legãturã cu Asociaþia”.
4. Proiect de hotãrâre privind
închirierea spaþiului pentru punct
farmaceutic
Se discutã stabilirea preþului, cum
se va desfãºura procedura de
licitaþie, condiþiile spaþiului, solicitarea
venitã în acest sens de la firma SC
Alpin Serv Srl.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi – pentru, în unanimitate.
5. Proiect de hotãrâre privind
racordarea la reþeaua de energie
electricã
Dl. Popa Sorin – “Eu ºi încã 3
consilieri nu am primit documentele
pentru acest proiect de hotãrâre”.
D-na. secretar – “E posibil ca
atunci când am multiplicat materialele sã fi omis copierea acestor
materiale”.
Dl. Ivan Simion – “Propun
amânarea proiectului pânã la
ºedinþa urmãtoare”.
Se supune la vot propunerea de
amânare. Se voteazã astfel: 10
voturi – pentru ºi o abþinere Telebuº Marius (a primit materialele).
6. Proiect de hotârâre privid
aderarea la Ascociaþia Comunelor
din România
Dl. Ivan Valentin – primarul
comunei Sadu ºi vicepriºedinte al
asociaþiei, era aºteptat la ºedinþã
pentru a rãspunde consilierilor cu
privire la forma de aderare, beneficii
ºi condiþii, dar nu a reuºit sã ajungã.
Dl. Primar explicã necesitatea ºi
oportunitatea acestei aderãri.
Dl. Telebuº Marius propune

amânarea discutãrii ºi aprobãrii
proiectului de hotârãre pânã la o
ºedinþã ulterioarã, când va putea ºi
dl. Ivan Valentin sã participe.
Se supune la vot amânarea
proiectului de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 11 voturi – pentru amânare.
Se trece la Diverse.
Dl. Ivan Simion propune trecerea
pe invitaþia de ºedinþã a rubricii de
Diverse.
Se disutã raportul comaprtiementului de achiziþii publice, precum
ºi raportul mediatorului sanitar.
Se propune curãþarea albiei
pârâului precum ºi cosirea ierbii de
pe marginea drumurilor. Se justificã
de cãtre dl. viceprimar deficitul de
oameni care sã execute lucrãrile
de igeinizare a spaþiilor verzi.
Se dã informaþii referitoare la
tocãtoarea de resturi vegetale
achiziþionatã de primãrie.
Dl. Nicula Iustin doreºte informaþii
referitoare la lemnele pentru
populaþie, dacã se pot acorda ca la
Porumbacu, pe baza achitãrii
impozitelor ºi taxelor locale.
Dl. primar – “O sã ne interesãm ºi
o sã stabilim împreunã acest lucru”.
Dl. Nicula propune amplasarea
unui anunþ pe Valea Moaºei referitor
la prezenþa animalelor domestice în
zonã (bovine).
Dl. viceprimar prezintã oferta
celor de la Drumuri ºi Poduri pentru
asfaltarea sau repararea drumului
de la Sebeºu de Sus (de la garã
spre sat).
Se stabileºte plombarea ºi
refacerea drumului.
D-na. Bucur Simona propune
urmãrirea modului de aporbare a
proiectelor depuse, stadiul în care
se aflã, pentru o informare corectã.
În raportul de achiziþii publice sã fie
trecutã ºi valoarea lucrãrilor/
achiziþiilor.
Dl. Popa Sorin solicitã publicarea
articolelor redactate de consilieri, în
Jurnalul de Racoviþa.
Dl. primar – “Ceea ce aþi dorit sã
publicaþi în ziar, se regãseau în

procesul verbal al ºedinþei. Tot ceea
ce se publicã vreau sã ºtiu ºi sã îmi
dau acordul, pentru cã eu rãspund.
Nu vreau sã facem din ziar alt
interes”.
Dl. Popa Sorin – “Doresc
consemnarea în procesul verbal al
ºedinþei discuþia cu dl. primar ºi
refuzul de a publica articolele
consilierilor”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se
menþioneze cine a întocmit referatele
de necessitate, precum ºi valoarea
lor”.
D-na. Bucur Simona – “De ce nu
s-a terminat cu zugrãvitul în
bucãtãrie?”
Dl. viceprimar – “Am fost ajutat
de cei de la lucrarea cu Grupul
Sanitar. O sã gãsim o soluþie sã o
zugrãvim toatã”.
D-na. Bucur Simona – “În ce
stadiu ne aflãm cu lucrarea de pe
strada Criºãnuþ?”
Dl. viceprimar – “Am predat
amplasamentul, de ceea ce se
lucreazã va rãspunde firma care
realizeazã lucrarea”.
D-na. Bucru Simona – “La
Cãminul Cultural nu sunt dotãri, nu
sunt mopuri, mãturi …”
Dl. viceprimar – “Avem tot ceea
ce ne trebuie, dar sã ni se cearã,
nu ºtim cã lipsesc”.
Se propune igienizarea bucãtãriei
de la cãminele culturale din ambele
localitãþi, curãþenia în curtea
cãminului de la Sebeº.
Sã se verifice situaþia juridicã a
terenului d-nei. Popa de la Sebeº,
de cãtre compartimentul agricol.
Dl. viceprimar – “Avem o adresã
de la GAL þara Oltului pentru o
informare publicã. Se vor anunþa
locuitorii din comunã”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 19 decembrie
2016, drept pentru care semnãm
alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
consilier, IVAN SIMION
Secretar , SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

Procesul Verbal al ºedinþei de îndatã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 19 mai 2017

pag III

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):
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, achitatã 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, achitatã 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.

la programele apicole naþionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr.
1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naþionale
de îmbunãtãþire a producþiei
ºi comercializãrii produselor
apicole, distribuitã astfel:

a) pentru anul 2017:
32.542 mii lei;
b) pentru anul 2018:
32.542 mii lei;
c) pentru anul 2019:
32.542 mii lei.
Informaþiile necesare accesãrii PNA 2017 sunt dispo-

nibile pe site-ul instituþiei, la
adresa: www.apia.org.ro, la
link-ul: http://www.apia.org.ro/
ro/directia-masuri-de-piata/
apicultura/programulnational-apicol.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
7,30 - 16
MARÞI
7,30 - 16
MIERCURI 8,30 - 18,30
JOI
7,30 - 16
VINERI
7,30 – 12
SPCLEP Tãlmaciu compartiment evidenþa
persoanelorConsilier,
Elena- Delia Stancu

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã în data de
04.07.2017, s-a publicat în
Monitorul Oficial nr. 516,
Hotãrârea de Guvern nr. 443
privind aprobarea Programului
Naþional Apicol pentru perioada 2017 - 2019 a normelor de
aplicare, precum ºi a valorii
sprijinului financiar.
Astfel, pânã la data de 15
august 2017, la Centrele judeþene ºi la Centrul Municipiului
Bucureºti ale/al APIA se depun
Cererile de platã pentru accesarea Programului Naþional
Apicol (PNA) în anul 2017.
Beneficiarii Programului
sunt:
1. apicultorii (persoane fizice,
persoane juridice, persoane

fizice autorizate, întreprinderi
individuale ºi întreprinderi
familiale) pentru acþiunile:
- combaterea agresorilor ºi
a bolilor specifice stupilor, în
special a varoozei;
- raþionalizarea transhumanþei;
- mãsuri de asistenþã pentru repopularea ºeptelului
apicol.
2. cooperativele agricole
recunoscute conform legislaþiei în vigoare, numai pentru
acþiunea de asistenþã tehnicã pentru apicultori ºi
organizaþiile de apicultori.
Obiectivul Programului îl
constituie îmbunãtãþirea
producþiei ºi comercializãrii
produselor apicole prin:
- acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã a început eliberarea adeverinþelor pentru
beneficiarii schemelor de platã gestionate în cadrul
Campaniei 2017 (schema de platã unicã pe suprafaþã, plata
redistributivã, plata pentru practici agricole benefice pentru
climã ºi mediu ºi mãsurile de mediu ºi climã), respectiv
pentru cei care intenþioneazã sã acceseze credite în vederea
finanþãrii activitãþilor curente, de la instituþiile bancare ºi nonbancare care au încheiat convenþii cu APIA.
Astfel, potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã a fermierului,
Agenþia elibereazã o adeverinþã prin care confirmã cã acesta
a depus cererea unicã de platã pentru anul 2017 solicitând
sprijin pentru schema de platã unicã pe suprafaþã, plata
redistributivã, plata pentru practici agricole benefice pentru

achiziþionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei ºi nosemozei, de colectoare de polen, colectoare
de propolis, uscãtor de polen
sau încãlzitor miere, de
mãtci, ºi/sau familii de albine,
de cutii în vederea reformãrii
cutiilor uzate în urma deplasãrii acestora în pastoral;
- acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziþionarea de:
maturator, centrifugã, topitor
de cearã cu abur din inox.
Valoarea sprijinului financiar alocat Programului Naþional Apicol pentru perioada
2017-2019, este de 97.626
mii lei, din care suma de
48.813 mii lei reprezintã
contribuþia Uniunii Europene

climã ºi mediu ºi/sau pentru mãsurile de mediu ºi climã.
De asemenea, prin adeverinþã se confirmã, la data emiterii
acesteia, suprafaþa determinatã pentru platã pentru
schemele de platã care fac obiectul convenþiei, cã s-a efectuat
controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor
la eligibilitatea schemelor de platã care fac obiectul convenþiei
ºi cã beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul
excluderilor de la platã pentru aceste scheme de platã,
îndeplinind condiþiile generale pentru acordarea sumelor
cuvenite, în conformitate cu legislaþia în vigoare. Valoarea
creditului va fi de pânã la 80% din valoarea sumei calculate
conform adeverinþei eliberate de APIA.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) ºi
Fondul Naþional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garanteazã creditele
acordate de bãnci fermierilor.
Reamintim fermierilor cã potrivit Ordinului Ministrului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale nr. 50/2017 pentru modificarea

literei b) a pct. 1 din anexa la Ordinului MADR nr.703/2013 privind
aprobarea condiþiilor în care se vor încheia convenþiile dintre
instituþiile financiar-bancare ºi nebancare ºi APIA, în vederea
finanþãrii de cãtre acestea a activitãþilor curente ale beneficiarilor
plãþilor derulate prin Agenþie în baza adeverinþelor eliberate,
dobânda aferentã acordãrii creditelor va fi de RON-ROBOR 6M
+ maxim 2%. APIA atrage atenþia fermierilor care doresc sã
acceseze credite pentru finanþarea capitalului de lucru în
vederea desfãºurãrii activitãþilor curente sã analizeze cu
atenþie sporitã soluþiile de finanþare propuse de instituþiile
financiar-bancare ºi nebancare, astfel încât sã aleagã
modalitãþile de finanþare care rãspund cel mai bine
necesitãþilor proprii. Toate convenþiile încheiate între Agenþie,
instituþiile bancare ºi nebancare ºi FGCR/ FNGCIMM vor fi
postate pe site-ul instituþiei, la adresa: www.apia.org.ro, în
secþiunea Convenuþii, Acorduri, Protocoale.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE

Arderea miriºtilor, a resturilor vegetale ºi a vegetaþiei
de pe pajiºti aduce sancþiuni maxime de la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã fermierii cu privire
la obligaþia de a respecta
normele de ecocondiþionalitate
(GAEC 6.2), conform cãrora
este interzisã arderea miriºtilor
ºi a resturilor vegetale pe
terenul arabil, precum ºi a vegetaþiei pajiºtilor permanente.
Precizãm cã, în conformitate
cu prevederile Ordinul ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale, al ministrului mediului,
apelor ºi pãdurilor ºi al preºedintelui Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi pentru
Siguranþa Alimentelor nr. 352/
636/54/2015 pentru aprobarea
normelor privind ecocondiþionalitatea în cadrul schemelor
ºi mãsurilor de sprijin pentru
fermieri în România, cu modificãrile ulterioare, este interzisã
arderea miriºtilor ºi a resturilor
vegetale pe terenul arabil,
precum ºi a vegetaþiei pajiºtilor
permanente, obiectivul acestei
condiþii fiind menþinerea materiei organice în sol ºi prevenirea poluãrii atmosferei, prin
aplicarea mãsurilor de gestionare minimã a miriºtilor ºi resturilor vegetale, precum ºi menþinerea unui nivel minim de întreþinere a solului prin protejarea pajiºtilor permanente.

Agricultorii care utilizeazã
teren arabil (inclusiv pajiºti
temporare) nu trebuie sã ardã
miriºtile ºi/sau resturile vegetale rezultate dupã recoltarea
culturilor (paie de cereale
pãioase, vreji de plante proteice
sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiþã º.a.), inclusiv miriºtile sau iarba rãmasã dupã
cosirea pajiºtilor temporare,
precum ºi vegetaþia pajiºtilor
permanente.
Agricultorii care utilizeazã
pajiºti permanente nu trebuie
sã ardã vegetaþia, inclusiv iarba
rãmasã dupã cositul pajiºtilor.
Pentru agricultorii care nu
respectã condiþia GAEC 6.2 se
vor aplica reduceri ale cuantumului total al schemelor de
plãþi ºi al mãsurilor de sprijin,
conform modului de aplicare a
sancþiunilor pentru nerespectarea normelor de ecocondiþionalitate, indiferent de suprafaþa
arsã.
Precizãm cã APIA a încheiat
Protocolul de colaborare cu
Garda Naþionalã de Mediu
(GNM) ºi cu Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã
(IGSU) privind acþiunile de monitorizare a modului de respectare de cãtre fermieri a bunelor
condiþii agricole ºi de mediu

referitoare la arderea miriºtilor
ºi a resturilor vegetale pe
terenul arabil ºi la arderea
pajiºtilor permanente.
Se urmãreºte, prin acþiuni
comune, reducerea cazurilor
de ardere a miriºtilor ºi a vegetaþiei prin sancþionarea celor
care încalcã aceste dispoziþii,
de cãtre toate cele trei instituþii
semnatare ale protocolului.
Ca urmare a numãrului
mare de incendieri din anii precedenþi, ca mãsurã de prevenire ºi combatere a fenomenului, APIA a luat decizia ca
nerespectarea normelor de
ecocondiþionalitate sã fie
încadratã la gravitate mare ºi
sã-i fie atribuitã sancþiunea
maximã în acest sens,
prevãzutã de Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013 privind
finanþarea, gestionarea ºi
monitorizarea politicii agricole
comune ºi de Ordinul ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancþiuni
administrative pentru ecocondiþionalitate aplicabil schemelor ºi mãsurilor de sprijin
pentru fermieri începând cu
anul 2016.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Suntem ºi pe
Facebook!
Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc
sau iubesc Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, este ºi pe
Facebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã
prieteni în aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne
caute dupã numele Jurnalul de Racovita. Contul nostru
poate fi accesat la adresa www.facebook.com/
deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne
putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj
neadecvat, licenþios, va fi eliminat imediat din lista de
prieteni! Ne puteþi scrie pe adresa de email
jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu
numele ºi adresa corectã!
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Ansamblurile „Doruleþ” ºi „Valea Moaºei” au reprezentat
comuna la Festivalul Folcloric “Florile Oltului” (Avrig)

În zilele de 15 ºi 16 iulie,
Avrigul a fost gazda celui mai
longeviv festival folcloric orga-

nizat în judeþul Sibiu, „Florile
Oltului”. Ajuns la ediþia cu
numãrul 46, festivalul avrigean

a fost prezentat spectatorilor cu
destul de multe schimbãri
organizatorice ºi de structurã,

multe din modificãrile fãcute,
faþã de ediþiile din anii anteriori,
având ca scop repoziþionarea

manifestãrii în rândul acþiunilor
de prestigiu dedicate lansãrii
ºi promovãrii tinerilor interpreþi
de muzicã popularã, promovãrii tezaurului spiritual al României. Bineînþeles cã organizatorii nu au neglijat nici
caracterul de sãrbãtoare a
cântecului ºi dansului popular
autentic, recitalurile programate în afara concursului fiind
susþinute de interpreþi, grupuri
ºi ansambluri din multe
regiuni etno – folclorice ale
þãrii, precum ºi din strãinãtate.
La reuºita acestei ediþii a
festivalului au contribuit ºi ansamblurile folclorice „Doruleþ”
(Racoviþa) ºi „Valea Moaºei”
(Sebeºu de Sus), grupãri

artistice care, prin recitalurile
consistente prezentate, au
dovedit, o datã în plus, cã sunt
pãstrãtoare ºi promotoare ale
folclorului autentic, tradiþiilor ºi
obiceiurilor din aceast zonã a
þãrii. Prezenþa celor douã ansambluri pe scena prestigiosului festivalul de la Avrig a
adus un plus de culoare ºi
calitate întregului program
pregãtit ºi a fost rãsplãtita cu
aplauze cãlduroase.
Festivalul Folcloric “Florile
Oltului” a fost organizat de
Primãria ºi Consiliul Local
Avrig, fiind inclus în calendarul
anual al evenimentelor culturale finanþate din bugetul local
al oraºului.

În perioada 7 – 9 iulie, în
Zona Turisticã “Valea Avrigului”
(Brânduºa) s-a desfãºurat cea
de-a X-a ediþie a proiectului
societãþii civile, „Comorile din
Þara Oltului”. Echipe de copii
din toate comunitãþile sibiene
ale Þãrii Oltului (o parte din
“comorile” acestei regiuni),
alãturi de coordonatorii locali,
organizatori, voluntari ºi diverºi
invitaþi (în total, aproximativ 160
de persoane), au înfruntat,
timp de trei zile, razele strãlucitoare ºi cãldura soarelui, dar
ºi câteva reprize consistente
de ploaie, pentru a fi pãrtaºi la
cel mai consistent ºi bine
conturat proiect al societãþii
civile din zonã, organizat dupã
tiparul proiectelor Leader.
În cele trei zile, în tabãra de
corturi din Valea Avrigului, copiii
au participat la diverse activitãþi
ºi probe, pentru a demonstra
cât de bine îºi cunosc teritoriul
din care provin, ce ºtiu despre
tradiþiile, obiceiurile ºi personalitãþile locale, care sunt calitãþile
cele mai de preþ ale lor ºi cât
de pricepuþi sunt atunci când
trebuie sã-ºi gãtescã singuri,
sã se gospodãreascã ori sã
facã faþã unor probe ce implicã
un efort fizic sau aptitudini
sportive mai dezvoltate.

cunoaºterea a teritoriului, cu
informaþii generale despre
Þara Oltului, iar pe searã echipele ºi-au promovat membrii
artiºti, în cadrul probei cultural
– artistice. La lãsatul întunericului, participanþii au urmãrit
materialele video, realizate de
fiecare echipaj, tema fiecãrei
producþii fiind aleasã în funcþie
de specificul comunitãþii sau
inspiraþia concurenþilor.
Duminicã dimineaþa, participanþii au asistat la o interesantã expunere despre una
dintre comorile acestei regiuni: pãdurea. Codruþa ºi Mihai Bucsa, ingineri ai Ocolului
Silvic Avrig, au povestit celor
prezenþi despre rolul, rostul ºi
importanþa pãdurii, au oferit
detalii despre structura fondului forestier din zonã, administrarea acestuia, au vorbit despre fauna ºi flora din pãdurile
Þãrii Oltului etc. N-au lipsit nici
întrebãrile copiilor legate de
subiectele dezvoltate, rãspunsurile oferite de cei doi specialiºti în silviculturã fiind, de
fiecare datã, deosebit de
complexe ºi complete.

Trofeul merge, din nou,
la Avrig

Dupã ce organizatorii au
finalizat operaþiunea de centralizare a rezultatelor, s-a desfãºurat festivitatea de premieVineri, dupã ºedinþa tehnico re a acestei ediþii. În urma
- organizatoricã ºi împãrþirea cumulãrii punctajului obþinut
tricourilor oficiale ale taberei, la fiecare probã din concurs,
membrii celor zece echipe de organizatorii ºi membrii
copii au fost “examinaþi” la echipelor de supervizare a
proba de orientare turisticã ºi probelor au constatat cã posportivã, restul zilei fiind rezer- diumul este ocupat de echipa
vat activitãþilor sportiv – Avrig 1 (ªcoala Gimnazialã
distractive. Sâmbãtã a fost o zi Avrig) – locul 1, echipa Porumplinã pentru participanþi. Dupã bacu de Jos (ªcoala Gimnamicul dejun, a fost programatã zialã Porumbacu de Jos) –
provocarea parcurgerii unui locul 2 ºi echipa Avrig 2 (Liceul
traseu aplicativ, presãrat cu Teoretic “Gheorghe Lazãr”
mai multe probe (mers în Avrig) – locul 3.
Fiecare echipã premiatã a
echilibru, cãþãrare, cunoaºterea florei ºi faunei locale, prim fost rãsplãtitã cu diverse caajutor în situaþii accidentãrii în douri ºi diplome. De asemetimpul unei drumeþii, aprin- nea, diplome ºi un cadou
derea focului în camping etc). simbolic au fost oferite tuturor
Ceva mai târziu, copiii au fost participanþilor. Câºtigãtorii
testaþi în cadrul probei de concursului au primit ºi trofeul

Trei zile pline cu
activitãþi diverse

proiectului, “Lada de Zestre a
Þãrii Oltului”, simbol ce a fost
transmis, în fiecare an, câºtigãtorilor, precum ºi trofeul ediþiei. Echipa Avrig 1 a câºtigat
pentru a treia oarã acest
concurs. În cadrul festivitãþii
de duminicã au fost oferite
diplome ºi persoanelor ce au
dus greu organizãrii ºi desfãºurãrii concursului (organizatori, coordonatori ai echipelor locale, voluntari, diverºilor colaboratori, precum ºi
celor ce au dovedit, prin consecvenþã, susþinerea acestui
proiect).

Gala “CTO -10 ani”
Dupã amiaza, înainte de a
pãrãsi locul taberei, participanþii la ediþia a X-a a
proiectului “Comorile din Þara
Oltului” au fost invitaþi la Gala
“CTO – 10 ani”, o festivitate în
cadrul cãreia s-a marcat
încheierea primului modul al
acestui demers. (În cei 10 ani,
proiectul a fost gãzduit, pe
rând, de fiecare comunitate a
Þãrii Oltului: Turnu Roºu –
Sebeºu de Jos, Boiþa, Avrig –
Valea Avrigului, Porumbacu de
Jos – Glãjãrie, Arpaºu de Jos
– Albota, Cîrþiºoara, Cîrþa –
Poieniþa, Mîrºa, Racoviþa –
Valea Moaºei, Avrig – Valea
Avrigului - Brânduºa.) Cu
acest prilej, a fost prezentatã
participanþilor expoziþia retrospectivã de fotografii în cadrul
cãreia s-au regãsit instantanee de la toate ediþiile
“Comorile din Þara Oltului”. De
asemenea, invitaþii la festivitate au avut ocazia de a gusta
diverse produse tradiþionale
din Þara Oltului, acestea fiind
dãruite de echipele participante dupã modelul “coºul
comunitãþii”.
La Gala “CTO - 10 ani” au
fost prezenþi primari, viceprimari, consilieri locali, directori
ai unor instituþii de învãþãmânt,
colaboratori ai organizatorilor,
precum ºi diverºi alþi invitaþi din
localitãþile Þãrii Oltului.
“Comorile din Þara Oltului”
este un concurs ecologic de
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Cercul primului modul al proiectului “Comorile din Þara Oltului” s-a închis pe “Valea Avrigului”

orientare turisticã ºi cunoºtinþe
generale despre teritoriu, în
care concurenþii, grupaþi în
echipe mixte de câte 6
persoane (3 fete ºi trei bãieþi),
trebuie sã parcurgã anumite
probe impuse de organizatori.
Prin acest proiect, organizatorii
(Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” împreunã
cu diverºi co-organizatori sau
parteneri) doresc sã reuneascã copiii din localitãþile
care se gãsesc de-a lungul
vãii, într-o acþiune de sensibilizare asupra bogãþiilor
naturale ºi culturale care existã
din abundenþã în spaþiul lor de
viaþã. Ediþia de anul acesta a
fost organizatã cu implicarea
deosebitã a Primãriei Avrig,
Consiliului Local al oraºului
Avrig, ªcolii Gimnaziale Avrig
ºi Asociaþiei de Prietenie “Ille
et Vilaine – Sibiu”.

Gânduri la final de
ediþie…
“Comorile din Þara Oltului!
M-am tot întrebat de-a lungul
timpului ce comori cãutãm în
viaþa de zi cu zi? Un rãspuns
clasic nu mã interesa, dar am
descoperit ceva în cele trei zile
de tabãrã, alãturi de echipa de
la ªcoala Gimnazialã Avrig ºi
încã nouã echipe ale ºcolilor
din Þara Oltului: am descoperit
cã adevãratele comori sunt
copiii noºtri, care ne animeazã
în diverse situaþii..., adevãratele comori nu le descoperim decât în competiþie, prin
ambiþie, sprijin, speranþã ºi
emoþie! Am descoperit câte o
comoarã în ochiºorii copiilor
dornici de a fi mai buni, în
coordonatorii atenþi la fiecare
amãnunt, în voluntarii care
sunt prezenþi atunci când ai
nevoie! Adevaratele comori le
gãsim în cei care fac sa
funcþioneze lucrurile ca pe
roate, pentru ca ceilalþi sã se
bucure. Adevaratele comori
stau în zâmbete, stau în
prietenie, stau în comunicare…, adevaratele comori
sunt în noi! Am cunoscut

oameni minunaþi, care ºi-au
dedicat zile în ºir pentru ca
acest proiect sã funcþioneze,
am fost alãturi de colegii mei,
care mi-au demonstrat cã prin
muncã ºi seriozitate putem
reuºi, am fost uimita de copiii
care ne-au demonstrat cã, deºi
sunt doar niºte copii, pot orice,

atunci când îºi pun ambiþia sã
reuºeascã… Vã mulþumesc
pentru experienþa oferitã!”, a
spus, la finalul celor tre zile,
prof. Laura Olivia Criºan,
directorul ªcolii Gimnaziale
Avrig ºi comandantul taberei “Comorile din Þara
Oltului” – 2017.

