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Aceastã ediþie
se distribuie gratuit

Festival în D
Þara Oltului

uminicã, 1 octombrie, începând cu ora 10,30, pe un teren situat în
imediata apropiere a intersecþiei DN 1 ºi DN 7C Transfãgãrãºanul,
se va desfãºura cea de-a X-a ediþie a Festivalului „Produse ºi
Tradiþii în Þara Oltului”, cel mai important eveniment anual inclus în
calendarul de activitãþi al Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului”. Acþiunea este organizatã în colaborare cu primãriile ºi consiliile
locale din comunele Cîrþa, Cîrþiºoara ºi Arpaºu de Jos.

Primarul comunei Racoviþa, Simion Olariu, invitã toate persoanele interesate sã participe la acest festival, ca
ºi expozanþi în cadrul standului comunei Racoviþa, sã se intereseze la sediul Primãriei pentru a afla detalii
legate de participare ºi unele chestiuni organizatorice.
DISPOZIÞIA Nr. 191
privind convocarea ºedinþei
ordinare din data de 28
septembrie 2017
Olariu Simion, primarul comunei
Racoviþa, Judeþul Sibiu.
În temeiul art. 39 alin. 1 , art. 68
alin. 1 ºi a art. 115 alin. lit. a, din
Legea nr. 2l5/200l privind administraþia publicã localã, republicatã,
DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa,
în data de 28 septembrie 2017, ora
18:00, la sediul Primãriei Racoviþa,
cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea rectificãrii bugetului
propriu de venituri ºi cheltuieli al
comunei Racoviþa
Iniþiator: OlariuSimion, primar
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico –
economici actualizaþi ºi a documentaþiei tehnice, faza DALI, pentru

obiectivul de investiþii “ Reabilitare
drumuri comunale ºi reþea stradalã, comuna Racoviþa, jud. Sibiu”
Iniþiator: Olariu Simion, primar
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea asigurãrii cofinanþãrii
obiectivului de investiþii “Reabilitare
drumuri comunale ºi reþea stradalã, comuna Racoviþa, jud. Sibiu”
Iniþiator: OlariuSimion, primar
4. Proiect de hotãrâre privind
aderarea comunei Racoviþa la
Asociaþia Comunelor din România
Iniþiator: OlariuSimion, primar
5. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea continuitãþii furnizãrii/
prestãrii serviciilor de sortare ºi
compostare în Staþiile de Sortare
ºi Compostare ªura Micã ºi în
Staþia de Sortare Cisnãdie de cãtre
operatorul Asocierea SC Brantner
Environment SRL - SC Brantner
Servicii Ecologice SRL - SC
Schuster &CO Ecologic SRL
Iniþiator: OlariuSimion, primar
6. Proiect de hotãrâre privind

majorarea capitalului social al SC
GOA SA
Iniþiator: OlariuSimion, primar
7. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de pornire la
licitaþie pentru masa lemnoasã din
partizile 485 ºi 486
Iniþiator: OlariuSimion, primar
8. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Planului de ocupare a
funcþiilor publice pentru anul 2018
Iniþiator: OlariuSimion, primar
9. Proiect de hotãrâre privind numirea reprezentanþilor Consiliului
Local în Consiliul de Administraþie
al ªcolii Gimnaziale Racoviþa
Iniþiator: OlariuSimion, primar
10. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al comunei Racoviþa nr. 34/2017
Iniþiator: Olariu Simion, primar
11. Diverse
Emisã în Racoviþa, la 20
septembrie 2017.
Primar OLARIU SIMION
avizat, secretar SÎRBU MARIA

În cadrul festivalului sunt aºteptaþi
participanþi din toate unitãþile
administrativ - teritoriale membre în
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului” (comunele sibiene
Arpaºu de Jos, Cîrþa, Cîrþiºoara,
Porumbacu de Jos, Racoviþa, Turnu
Roºu ºi Boiþa, precum ºi comunele
vîlcene Câineni, Titeºti ºi Boiºoara),
artiºti locali, meºteºugari, producãtori tradiþionali sau colecþionari.
Având în vedere experienþa anilor
trecuþi, cu siguranþã cã ºi la aceastã
ediþie vor putea fi întâlniþi expozanþi
mândri de produsele lor naturale,
tradiþionale, pregãtite fãrã niciun
ingredient chimic, aºa cum se întâmpla pe vremea bunicilor, creatori
populari sau colecþionari de obiecte
vestimentare, unelte sau diverse elemente decorative realizate dupã
metode strãvechi, dar ºi mulþi vizitatori,
care se vor bucura cum se cuvine de
varietatea de produse ºi atmosfera
frumoasã. Festivalul “Produse ºi Tradiþii în Þara Oltului” va avea ºi o
componentã artisticã, folcloricã, pe
scena special pregãtitã pentru acest
eveniment fiind invitate sã evolueze
grupuri, ansambluri, precum ºi soliºti
vocali sau instrumentiºti din localitãþile aflate în zona “acoperitã” de organizatorul principal al manifestãrii.
Un juriu desemnat de organizatori
va evalua toþi participanþii la festival,
iar la final va oferi diplome de
exelenþã celor mai valoroºi expozanþi,
precum ºi Marele Premiu al
Festivalului, pentru comunitatea care
va realiza cel mai frumos stand.
Aºadar, cei ce doresc sã-ºi achiziþioneze diverse produse cultivate
sau pregãtite de oamenii Þãrii Oltului
în propriile gospodãrii, sã-ºi aminteascã de gustul adevãrat al gemului
de prune, al tocãniþei de berbecuþ
gãtitã la ceaun ori al sarmalelor cu
mãmãliguþã, al brânzei telemea
fabricatã doar din lapte de vacã sau
oaie, ori a mãrului ºi castravetelui
culese din livada ºi grãdinuþa de
lângã casã, dar ºi cei care încã mai
apreciazã arta ºi meºteºugurile
tradiþionale, sub diversele sale forme
de exprimare, sunt aºteptaþi în prima
zi a lunii octombrie, la intersecþia
DN 1 ºi DN 7C, pentru a fi pãrtaºi la
ediþia a X-a a Festivalului “Produse
ºi Tradiþii în Þara Oltului”.

ANUNÞ IMPORTANT
Primãria comunei Racoviþa anunþã cã în data de 30
septembrie este termenul limitã pentru plata
impozitelor datorate bugetului local. Astfel, persoanele
ce au ales sã-ºi plãteascã impozitele în douã tranºe
trebuie sã-ºi achite întreaga sumã datoratã pânã la
sfârºitul acestei luni, dupã acest termen urmând a fi
aplicate penalitãþi pentru fiecare zi de întârziere.

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!

rosu galben albastru negru
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Caravana
ECOTIC la Racoviþa

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa din
data de 19 iulie 2017
Încheiat astãzi, 19 iulie 2017,
în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului
nr. 131/2017. ºedinþa începe cu
9 consilieri din cei 11 în funcþie.
Lipseºte motivat dl.Nicula Iustin.
Dl. Trifu a anunþat cã întârzie. La
ºedinþã participã primarul ºi
secretarul comunei. În salã sunt
prezenþi cetãþeni ai localitãþii
Racoviþa ºi angajaþii aparatului de
specialitate al primarului comunei
Racoviþa.
Dl. Ivan Simion - preºedinte de
ºedinþã, prezintã ordinea de zi a
ºedinþei ºi a cererilor la diverse.
Se supune la vot ordinea de
zi. Se voteazã astfel: 9 voturi pentru, în unanimitate.
Comisii de specialitate au
avizat favorabil proiectele de
hotãrâre.
Se discutã, spre aprobare,
procesele verbale ale ºedinþelor
anterioare ale Consiliului Local
Racoviþa.
1. Proces verbal al ºedinþei de
îndatã din data de 04.07.2017.
Dl. Popa Sorin – “La aceastã
ºedinþã eu nu am participat, nu
este specificatã lipsa mea ci a dlui MarcuVasile ºi am sã contest
acest proces verbal”.
Dl. Ivan Simion – “Singura
eroare este numele d-lui Marcu
Vasile, sã fie rectificatã aceastã
eroare ºi sã vedem dacã implicã
consecinþe aceastã modificare”.
Dl. Popa Sorin – “Noi rãspundem pentru ceea ce semnãm
cât ºi baza legalã, nu cum a specificat dl. Ivan în ºedinþa
anterioarã”.
Dl. Ivan Simion – “A fost o
completare a discuþiei ºi se va
modifica ideea pe care am expuso. Într-adevãr,verificãm ºi baza
legalã, dar am expus ideea
privind asigurarea bazei legale de
cãtre secretarul comunei”.
Dl. consilier Trifu Claudiu
ajunge la ºedinþã.
Dl. Telebuº – “Sã se verifice fiºa
de prezentã, cine a semnat ºi sã
se modifice procesul verbal”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “D-na
Limbãºan Camelia a spus la ºedinþa
din 4 iulie cã membrii de drept ai
Asociaþiei “Racoviþa- Carquefou”
sunt primarul ºi doi consilieri. În
procesul verbal s-a scris ºi de
viceprimar, sã se modifice”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 8 voturi
pentru, 2 abþineri.
Procesul verbal al ºedinþei din
data de 8 iunie 2017.
Nu sunt discuþii. Se supune la
vot. Se voteazã astfel: 10 voturi
pentru – în unanimitate.
Proces verbal al ºedinþei din
data de 19 iunie 2017.
D-na Bucur Simona – “Dl. Belciu
Alin a solicitat un CD care sã
conþinã înregistrarea ºedinþelor”.
Dl. Belciu Alin – “Am avut mai
multe puncte de vedere la diverse
ºi nu s-a menþionat numele meu”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se
menþioneze ideile principale ºi
poziþiile sã fie notate în procesul
verbal de cãtre secretar, sã fie o
exprimare mai concisã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Doresc
sã cunosc care este cea de-a
doua firmã ofertantã la lucrarea
privind reabilitarea strãzii
Criºãnuþ”.
Dl. Stoia Ioan – viceprimar, a
adus d-lui Drãgoiu dosarul cu
ofertele firmelor înscrise pentru
lucrarea menþionatã.
D-na secretar – “Am încercat
sã punem înregistrãrile ºedinþelor
pe un CD, dar este o înregistrare
de lungã duratã, trebuiesc puse
pe un DVD. Momentant nu avem

achiziþionate DVD-uri, dar o sã
facem ºi achiziþionare. Pânã
atunci, ºedinþele sunt încãrcate
pe site-ul primãriei Racoviþa.
Referitor la faptul cã nu apar în
procesul verbal notate toate
ideile, am rugãmintea ca, în timpul
discuþiilor de la diverse, când
doriþi evidenþierea unei idei, sã
specificaþi cã o doriþi notatã,
deoarece fiind multe discuþii ºi se
trece de la o idee la alta, nu
reuºesc sã menþionez toate ideile
care doriþi sã aparã scrise”.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru – în
unanimitate.
Dl. Ivan Simion – “Solicit
aprobarea d-voastrã de a discuta
punctul de la diverse – sesizarea
cetãþenilor privind activitatea Bisericii Penticostale din Racoviþa”.
Consilierii sunt de acord cu
discutarea acestui punct.
Dl. Ivan Simion solicitã opinia
cetãþenilor referitoare la aceastã
problemã.
D-na ªfaiþer – “Este prea mare
gãlãgia. Sâmbãtã am sunat la
poliþie pentru deranjarea ordinii
publice ºi în plus, nu dorim
construirea unei toalete acolo ºi
a unei magazii de lemne. Nu este
normal sã construieºti o toaletã
lângã casele oamenilor”.
Dl. primar – “Am cerut sã prezinte actele ºi acordurile pentru
aceastã bisericã, dar nu le-au
prezentat. O sã cãutãm în arhivã
toate actele care atestã construcþia. Nu i-am dat voie sã construiascã nimic pe doemniul public
fãrã aprobarea Consiliului Local”.
Dl. Ivan Simion – “Urmeazã sã
discutãm aceastã sesizare ºi o
sã primiþi rãspuns”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cunosc
prea puþin despre aceastã
activitate, trebuie vãzute documentele, nu ne putem opune desfãºurãrii cultului dacã deþin documente ºi funcþioneazã legal”.
Dl. Bucur Ioan – “Câte zile pe
sãptãmânã fac slujbe?”
D-na ªfaiþer – “Joia ºi duminca,
ºi de fiecare datã pun boxele cu
muzica datã tare.O singurã
persoanã aparþine acestui cult ºi
nu este correct sã vinã atâta
lume ºi sã deranjeze”.
Dl. Telebuº Marius – “Normal
slujbele se þin în bisericã, trebuie
sã ascultãm ºi cealaltã parte, sã
vedem dacã este legal sã
funcþioneze în acea clãdire.
Trebuie sã fie chemaþi sã vedem
ºi punctul lor de vedere”.
Dl. Popa Sorin – “Cu privire la
aspectul construcþiei, sã fie
constatat de primãrie în ce condiþii
existã construcþia, dacã au acte
sau nu. Desfãºurarea activitãþilor
sunt legale dacã sunt culte
recunoscute de lege. Dacã au
cerut acordul primãriei, este în
regulã, dacã nu, se vor lua
mãsurile necesare”.
D-naTatu – “Nu ne deranjeazã
practicarea cultului, ci intenþiile lor”.
Dl. Trifu Claudiu – “Pentru
deranjarea ordinei publice, este
problema poliþiei”.
D-na BucurSimona – “Aveþi
cunoºtiinþã câþi penticostali sunt
în comunã?”
Dl. Drãgoiu Cornel – “În urmã
cu 10 ani, erau mai mulþi, dar
ulterior sau convertit”.
Dl. Belciu Alin – “Trebuie
verificat a cui este clãdirea ºi
cum a fost construitã. Dacã este
construitã legal, trebuie sã aibã
un certificat constatator pentru
desfãºurarea activitãþii. Pânã nu
au actele de funcþionare, sã nu
mai desfãºoare activitãþi”.
D. PopaSorin – “Primãria poate
opri desfãºurarea activitãþilor,
pânã la verificarea actelor
construcþiilor”.
Dl. Ivan Simion – “Existã o
problemã de ordin juridic ºi una
de ordin cultural, în ceea ce priveºte cultul. Pot sã funcþioneze
cât ºi cum vor dacã le permite
cultul, noi sã verificãm actele con-

strucþiei, construcþia este pe domeniul public. Pentru deranjarea
ordinei publice, avem legi”.
Dl. Popa Sorin – “Pe domeniul
public sunt depozitate lemne,
fiare, utilaje”.
Dl. Ivan Simion – “Nu pot fi
comparate. Sunt douã aspecte:
ocupare temporarã ºi ocupare
definitivã”.
Dl. Stoia Ioan – “Nu ºtiu momentan cât este pe doemniul public ºi cât este pe domeniul privat.
O sã verificãm acest aspect”.
Dl. primar – “Am solicitat sã
prezinte actele, dar au spus cã
nu le gãsesc. Solicitã racordarea
la SC Apã – Canal SA, ceea ce
depinde cei de la acea firmã.
Pentru construcþia toaletei, o sã
dispunem verificare”.
D-naTatu – “Nu putem avea
dreptul la un consilier din zona
noastrã?”
Dl. Ivan Simion – “Toþi consilierii
vã reprezintã ºi pe d-voastrã,
puteþi apela cu orice problemã”.
Având legãturã cu discuþia
anterioarã, dl. Ivan Simion citeºte
cererea d-lui Pãdurea Nicolae –
reprezentant al cultului penticostal. ªedinþa continuã cu
ordinea de zi.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preþurilor de vânzare
pentru masa lemnoasã din partida
491V
Dl. Ivan Simion – “Lemnul ce
trece de 24 cm în diametru trebuie
scos la licitaþie”.
Dl. primar – “Dacã lemnul nu
va fi adjudecat, se va da la
populaþie”.
Dl. Popa Sorin – “Sunt de acord
cu propunerea d-lui primar”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Dorim ca
tot lemnul sã ajungã la populaþie.
Când va începe sã se dea
lemnele?”
Dl. Stoia Ioan – „Începând de
vineri, saptãmâna aceasta”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Cum va fi
procedura?”
Dl. Stoia Ioan – „Se va da pe
bazã de tabel, la fiecare numãr
de casã care este locuit”.
Dl. Ivan Simion – „La familiile
care au domiciliul în altã localitate,
sã se notifice pãdurarul de cãtre
primãrie, cã locuiesc la acea
casã”.
Dl. Belciu Alin – „Aþi întrebat la
primãria Porumbacu de Jos de
vouchere?”
Dl. Stoia Ioan – „Am discutat ºi
cu dl. primar de la Porumbacu de
Jos, se dã individual, la fiecare
persoanã câþi metri cubi considerã, ceea ce nu mi se pare
corect, pentru cã oamenii o sã
fie nemulþumiþi”.
Dl. Ivan Simion – „Avem douã
liste de preþuri întocmite în baza
propunerilor de preþuri de la
Ocolul Silvic. S-au stabilit preþurile
la populaþie mai mici ºi pentru
industrie mai mare. Dacã nu se
adjudecã, vor fi date la
populaþie”.
Dl. Telebuº Marius – „În ce mod
vor fi date la populaþie?”
Dl. Ivan Simion – „Se va face
un sortaj al lemnului. Omul poate
opta în funcþie de preþul care îl
are lemnul”.
Se supune spre aprobare
proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru, în unanimitate.
Dl. Ivan Simion – „Având în
vedere prezenþa angajaþilor
aparatului de specialitate al primarului comunei, propun discutarea punctului 5 al ordinei de zi”.
5. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea coeficienþilor de ierarhizare pentru funcþionarii publici
ºi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Racoviþa
Dl. Ivan Simion – „Am primit
proiectul de hotãrâre ºi ulterior
am primit o adresã din partea
Sindicatului Forþa Legii. Am o
obiecþie, nu vãd nici o ºtampilã
sau semnãturã a sindicatului”.

Dl. Hulpuº Marius – „Vã pot
aduce dosarul de afiliere la
sindicat. ªtampila nu este obligatorie”.
Dl. Ivan Simion – „Contest
documentul, în afarã de antet
nimic nu justificã afilierea la acest
sindicat. Vreau sã verific autenticitatea documentului ºi sã imi
atestaþi cã sunteþi lider de
sindicat”.
Dl. Popa Sorin – „Dl Hulpuº are
dreptate, nu este necesarã
ºtampila. Este necesarã la un HCL
care produce efecte juridice”.
Dl. Hulpuº Marius aduce
documentele solicitate, cele care
conþin afilierea la sindicat,
precum ºi calitatea de
reprezentant al salariaþilor.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Sã
ascultãm pãrerea d-lui primar ºi
motivaþia pentru care se solicitã
creºterea salariilor”.
Dl. primar – „Astãzi am fost la
o ºedinþã al Instituþia Prefectului Judeþul Sibiu pe aceastã temã.
Vechea lege a salarizãrii a fost
abrogatã în întregime. Conform
noilor reglementãri, Consiliul Local
trebuie sã stabileascã noii
coeficienþi de salarizare, pe baza
unor propuneri venite din partea
primarului sau a sindicatelor. Noi
am fãcut o propunere medie,
acceptabilã pentru nivelul muncii
efectuate. Sindicatul a venit cu o
propunere mai mare”.
Dl. Telebuº Marius – „Având în
vedere cã aceastã salarizare este
la nivel naþional, eu sunt de acord
cu stimularea personalului”.
Dl. Popa Sorin – „Aº dori sã
ascult pãrerea d-lui Hupuº Marius”.
Dl. Hulpuº Marius – „Am venit
cu toþii din solidaritate. Am
prezentat colegilor proiectul de
hotãrâre, ne-am consultat ºi cu
alte primãrii, vrem sã fim
remuneraþi pentru activitatea
noastrã. Suntem condiþionaþi de
salariul viceprimarului ºi de
salariul minim. Nici pentru
implementarea proiectelor pe
fonduri europene, dacã cheltuielile nu sunt eligibile, echipa de
implementare nu poate beneficia
de o creºtere a salariului pe
perioada implementãrii”.
Dl. primar – „Se va gãsi o
modalitate de premiere a celor
care vor face parte din echipa
de implementare”.
Dl. Popa Sorin – „Sunt banii
prevãzuþi pentru salarizare sau
este nevoie de rectificare
bugetarã?”
D-na secretar – „Avem banii
necesari prevãzuþi în buget”.
Dl. Belciu Alin – „Sunt de acord
sã fie plãtiþi, dar sã se
munceascã ºi lumea din comunã
sã fie mulþumitã”.
Dl. Ivan Simion – „Deºi ni se dã
acestã posibilitate de a stabili
salariile, nu cred cã suntem în mãsurã sã stabilim. În trecut, cu greu
un consilier putea intra în posesia
unor informaþii publice. Consider cã
dl. primar poate stabili ceea ce se
dã pentru fiecare în parte”.
Dl. Belciu Alin – „Se pot susþine
financiar propunerile celor de la
sindicat?”
Dl. primar – „Da, momentan
putem susþine aceste salarii”.
D-na Bucur Simona – „Ce este
cu tabelul, ce reprezintã
coloanele de la 0 la 5?”
D-na secretar – „Sunt treptele
de vechime în muncã”.
Dl. Gerea Lucian, ºef SVSU –
„Eu sunt nemulþumit de încadrare.
Nu pot fi încadrat ca muncitor
necalificat, având funcþia de ºef
SVSU”.
D-na secretar – „Încadrarea
salarialã este bunã, o sã verific
legea sã vãd de la ce funcþie
similarã pot împrumuta denumirea
ºi coeficienþii pentru funcþia pe
care o deþineþi”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Pentru anul
acesta sunt bani, dar pentru anul
viitor nu sunteþi sigur. Aþi analizat
situaþia financiarã pe anul viitor?

Dorim sã fie motivaþi, dar cu
încadrarea în limitele bugetare”.
Dl. Ivan Simion – „E interesul dlui primar sã conteste meritul
celor angajaþi”.
Dl. Telebuº Marius – „Pot fi
penalizaþi pentru nerespectarea
atribuþiilor”.
Se supune la vot propunerea dlui primar, în forma prezentatã de
cãtre dl. primar prin proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 1 vot
pentru – dl. Drãgoiu Cornel, 9
abþineri. Se supune la vot propunerea sindicatului, cu noii coeficienþi.Se voteazã astfel: 2 abþineri,
dl. Drãgoiu Cornel ºi dl. Ivan Simion
(mama este angajatã în aparatul
de specialitate), 8 voturi pentru.
D-na Bucur Simona – „Trebuie
rezolvatã ºi situaþia d-lui Gerea
Lucian, ºi el face parte din sindicat”.
D-na secretar explicã situaþia
privind încadrarea d-lui Gerea
Lucian. Se va gãsi o modalitate
de rezolvare a situaþiei, se va
modifica organigrama.
2. Proiect de hotãrâre privind
privind aprobarea preþurilor de
pornire la licitaþie pentru masa
lemnoasã din partizile 380 ºi 391
Dl. primar explicã unde sunt
amplasate lemnele pentru licitaþie,
în ce zone.
Dl. Telebuº Marius – „A cui este
datoria sã facã drum de acces?”
Dl. Stoia Ioan – „Se face de
cãtre Ocolul Silvic, pe cheltuiala
primãriei”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Preþul
este justificat?”
Dl. Ivan Simion – „Da, este
justificat. Este lemn din
accidentãri, rãrituri”.
Dl. Ivan Simion explicã în
continuare procedura de licitaþie
publicã a lemnelor.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru – în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea racordãrii la reþeaua
de distribuþie electricã
Dl. Popa Sorin – „HG nr. 90/
2008 este abrogatã. Este o altã
Hotãrâre de Guvern care
prevede acest lucru. Nu pot fi de
acord cu aprobarea unui act care
nu mai existã. Sã se modifice
forma proiectului”.
D-na secretar – „Se va verifica
ºi se va modifica baza legalã. O
sã fac un raport în acest sens”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru – în unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
alocarea din bugetul local a sumei
de 5.700 lei pentru Ansamblul
„Valea Moaºei”
Dl. Popa Sorin – „S-a greºit la
redactarea proiectului”.
D-na secretar – „Dupã
trimiterea materialelor de ºedinþã,
în urma verificãrii proiectelor, am
vãzut aceastã eroare materialã,
eroare care o voi îndrepta. Am
notat acest lucru pentru a fi
comunicat în ºedinþã”.
Dl. Belciu Alin – „În 6 august
dorim sã organizãm un spectacol.
S-au mai fãcut spectacole ºi vrem
sã continuãm tradiþia. S-au
identificat din bugetul local 5.700
lei. O sã ne ocupãm de invitaþii.
Toþi consilierii vor fi invitaþi”.
Dl. Marcu Vasile – „Dacã sunt
bani, sunt de acord”.
Dl. Popa Sorin – „Sunt de acord
cu susþinerea ansamblului, dar e
important sã gãsim resursele
legale. În fiecare proeict este altã
bazã legalã. Am lucrat la un
Regulament pe Legea nr. 350/
2005 pentru acordarea de
finanþãri legale, pe care o sã îl
depun la secretariat. La proiectul
cu Asociaþia „Racoviþa –
Carquefou” nu este specificat de
unde sunt sumele”.
Dl. Ivan Simion – „La
dezbaterea acestui proiect a fost
ºi un proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului local, unde
a fost precizat clar de unde
provin sumele”.

Dl. Telebuº Marius – „Sunt de
acord cu acest proiect, mã bucur
cã au luat aceastã iniþiativã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „ªedinþele de
consiliu sunt urmãrite de mai multi
oameni, sã explicaþi aceastã
solicitare. Iniþial, aþi venit cu solicitare
pentru plata instructorului, acum
pentru organizarea unui spectacol”.
Dl. Belciu Alin – „Nu este o altã
formã a primei solicitãri. Dorim
organizarea unui spectacol la
Sebeºu de Sus. Am solicitat un
sprijin, nu vreau sã se
interpreteze altceva”.
Dl. Stoia Ioan – „Sunt de acord
cu acest spectacol, s -a fãcut
anual. Când se alocã bani pentru
ansambluri, am fost cu toþii de
acord, s-a alocat pentru fiecare
în parte, dar cineva dintre
consilieri face plângere la Instituþia
Prefectului - Judeþul Sibiu de
modul cum se alocã banii. Dacã
putem face un bine pentru
comunitate sã îl facem, nu sã se
facã reclamaþii ºi plângeri”.
Dl. Popa Sorin – „ªi la Avrig
este aceeaºi situaþie. Sunt HCL
– uri contestate la Instituþia
Prefectului - Judeþul Sibiu”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 9
voturi pentru, 1 abþinere (dl.
Belciu Alin – membru ansamblu).
D-na secretar îl sesizeazã pe
dl. Belciu Alin sã îºi modifice
calitatea de cenzor al Ansamblului
„Valea Moaºei” (sã renunþe),
pentru cã este în incompatibilitate
cu funcþia de consilier.
Diverse:
1. Cererea d-lui ºandru
Gheorghe - ajutor construire dig
Dl. primar – „Am fost ºi am
verificat pe teren, apa intrã ºi
inundã curtea ºi grãdina”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „În ce
condiþii îl putem ajuta?”
Dl. primar - „Cu tractorul ºi cu
ciment”.
Dl. Trifu Claudiu – „Dacã îl
ajutãm pe el, o sã solicite ºi alte
persoane”.
Dl. Telebuº Marius – „În aceste
cazuri, putem face pe plan local
sã ajutãm”.
Dl. Stoia Ioan – „Achiziþia
cimentului trebuie justificatã, firma
care reparã trebuie sã fie luatã
prin SEAP”.
Dl. Telebuº Marius – „Sã întrebaþi
la Prefecturã de o modalitate de
ajutor a acestor persoane”.
Dl. Ivan Simion – „Sã începem
un proces de rediguire a malului,
sã cerem o aprobare pentru
aceastã lucrare, este o oportunitate care o putem analiza”.
Dl. Stoia Ioan – „O sã ne
interesãm sã vedem cum putem
rezolva situaþia”.
2. Adresa d-lui arh. Rusu Viorel
pentru PUG
D-na Bucur Simona – „La
ºedinþa anterioarã nu s-a propus
ca sã fie cuprins locul întreg în
intravilan?”
Dl. Telebuº Marius – „S-a hotãrât
sã se ia câte 100 m lungine din
fiecare”.
Dl. primar – „Pânã la dezbaterea
publicã, mai putem veni cu
propuneri, dupã dezbatere nu mai
putem modifica nimic”.
Dl. Ivan Simion – „La dezbaterea
publicã o sã ne susþinem
propunerile cu privire la PUG”.
Dl. primar – „Dacã este nevoie,
mai putem solicita arhitectului
Rusu o nouã întâlnire”.
Dl. Ivan Simion – „Considerãm
cã propunerile au fot bine stabilite.
Sã se programeze dezbaterea
publicã pentru aprobarea lor”.
D-na Bucur Simona – „Propun
ca dezbaterea publicã sã fie întro zi de duminicã, sã fie lumea
prezentã”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 19 iulie 2017,
drept pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier IVAN SIMION
Secretar SÎRBU MARIA
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În zilele de 23 ºi 24 septembrie, Caravana ECOTIC a staþionat în
localitatea Racoviþa. Cetãþenii interesaþi au putut aduce spre reciclare
echipamente electrice ºi electronice uzate din gospodãrii, iar în schimbul
acestora au câºtigat premii instant ºi au participat la tombola ce a avut ca
premii patru vouchere de cumpãrãturi în valoare de 400 lei.
Norocoºii tombolei ECOTIC din Racoviþa, desfãºuratã luni, 25 septembrie,
au fost Andreea Lupu (Sebeºu de Sus), Vasile Florea (Racoviþa), Simona
Bucur (Racoviþa) ºi Ioan Stoia (Racoviþa). Felicitãri!
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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):
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.
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

Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã vã informeazã
- nerepararea, premergãtor
sezonului rece ºi ori de câte
ori este necesar, a crãpãturilor,
fisurilor ºi altor degradãri apãrute în structurile coºurilor de
fum.
 Focuri deschise (16%)
Cauze principale:
- focurile în aer liber pentru
arderea miriºtilor, tufãriºurilor,
stufului sau a vegetaþiei ierboase, nesupravegheate sau
efectuate pe timp de vânt
puternic;
- focul în aer liber fãcut în
curþi ºi la distanþe mici faþã de
materiale combustibile (lemn,
hârtie, textile, furaje etc);
- utilizarea în gospodãrii ºi
anexe ale acestora a lumânãrilor, fãcliilor ºi a lãmpilor cu
gaz sau de gãtit cu petrol fãrã
luarea mãsurilor de prevenire.
 Fumatul (12%)
Cauze:
- fumatul în magazii, ºoproane, fânare, poduri, depozite
furaje ºi alte locuri cu pericol
de incendiu;
- þigara nestinsã, uitatã sau
aruncatã la întâmplare pe
materiale combustibile.
 Acþiuni intenþionate (9%)
Cauze:
- acþiuni de rãzbunare sau
generate de invidie;
- acþiuni pentru ascunderea
unor fapte de sustragere de
bani sau bunuri, crime ori alte
fapte antisociale.
 Mijloace de încãlzire
defecte sau cu improvizaþii (7%)
Cauze:
- sobe de teracotã sau sobe
metalice crãpate, sparte;
- aeroterme, radiatoare,

calorifere electrice construite
artizanal sau defecte ca
urmare a suprasolicitãrii,
folosirii îndelungate sau lovirii.
 Jocul copiilor cu focul
(10%)
Cauze:
- lãsarea la îndemâna copiilor a chibriturilor, lumânãrilor,
brichetelor, petardelor;
- lãsarea nesupravegheatã
a copiilor.
 Cenuºa, jar ºi scântei de
la sistemul de încãlzire (4%)
Cauze:
- depozitarea cenuºii sau a
jãratecului nestins în locuri
necorespunzãtoare, în apropierea ºurilor, magaziilor de
lemne ºi de furaje.
 Autoaprinderea
Cauze:
- furaje, fân proaspãt sau ud
ce a fost depozitat fãrã posibilitãþi de uscare ºi aerisire;
- materiale textile (haine, diverse þesãturi, lânã etc.) în stivã,
îmbibate cu grãsimi, amplasate
lângã surse de cãldurã.
 Aparate electrice sub
tensiune
Cauze:
- fier de cãlcat sau alte
aparate, cu sau fãrã termostat,
lãsate sub tensiune.
Pe fondul acestor neglijenþe
s-a remarcat o creºtere îngrijorãtoare a numãrului de incendii la gospodãrii ºi anexe.
Urmãrile acestor incendii au
fost pierderi de vieþi omeneºti,
victime ce au rãmas cu infirmitãþi pentru toatã viaþa, pierderi importante de bunuri materiale, uneori agoniseala de-o
viaþã întreagã a oamenilor.
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Cauze frecvente de
producere a incendiilor la
locuinþele ºi anexele
gospodãreºti din mediul rural
Statistica din ultimii ani aratã
cã la nivel naþional a crescut
îngrijorãtor numãrul incendiilor
la gospodãriile cetãþenilor.
Multe din evenimentele respective puteau fi evitate dacã
se luau la timp mãsurile corespunzãtoare. Fenomenul se
datoreazã, în principal, nerespectãrii regulilor ºi mãsurilor
de prevenire ºi stingere a
incendiilor.
Incendiile produse la gospodãriile cetãþeneºti în ultimii
zece ani au fost generate, în
majoritatea cazurilor, de:
 Instalaþii electrice (16%)
Cauze principale:
- exploatarea instalaþiilor
electrice cu defecþiuni ºi improvizaþii, utilizarea de conductor electrici cu izolaþii îmbãtrânite sau neprotejaþi corespunzãtor faþã de materialele
combustibile;
- racordarea de aparate electrice suplimentare, concomitent
cu supradimensionarea elementelor de protecþie (siguranþe fuzibile), ceea ce a condus
la supraîncãlzirea conductorilor
electrici (circuitelor), topirea ºi
chiar aprinderea izolaþiilor
combustibile ale acestora sau
producerea scurtcircuitelor,
urmate de incendiu.
 Coºuri de fum (12%)
Cauze principale:
- necurãþarea periodicã a
coºurilor, ceea ce a condus la
depunerea de cantitãþi mari de
funingine pe canalele de fum
ºi producerea de scântei;

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Fondator:
Primãria
Comunei Racoviþa ºi
Consiliul Local Racoviþa

Editor: Dan FRÂNCU

Tiparul: TIPOTRIB
E-mail:
gmail.com
jurnalulderacovita@gmail.com
jurnalulderacovita

Comuna Racoviþa se aflã în
apropierea fostei uzine de armament ºi a fostei unitãþi militare
Mârºa. De aceea existã probabilitatea ca pe teren ºi mai ales în
pãdure sã se gãseascã muniþie
neexplodatã .
Muniþiile rãmase neexplodate ,
reprezintã toate categoriile de
muniþii utilizate care nu au fost
distruse în scop militar , trecute prin
gura de foc, lansate sau iniþiate,
care nu au avut efect final prin
nefuncþionare sau cele ne utilizate.
Asanarea terenului ºi neutralizarea muniþiei rãmase neexplodate
din timpul conflictelor armate se
executã de cãtre subunitãþi spe-

cializate ºi specialiºti pirotehniºti din
serviciile de urgenþã profesioniste.
Obligaþiile cetãþenilor în cazul
descoperirii de muniþii neexplodate
sunt :
1.) sã anunþe de urgenþã organele de poliþie, autoritãþile administraþiei publice locale sau
Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã despre descoperirea de
muniþii neexplodate
2.) sã nu miºte de pe loc muniþiile
descoperite neexplodate
3.) sã nu introducã în clãdiri,
încãperi sau locuinþe muniþiile
descoperite neexplodate
4.) sã nu desfacã sau sã predea

la agenþi economici specializaþi ,
muniþii neexplodate pentru
valorificare ca deºeuri metalice
5.) sã nu foloseascã muniþiile
descoperite pentru improvizarea
diferitelor scule sau ornamente
6.) sã nu loveascã, sã taie sau
sã demonteze muniþii neexplodate
7.) sã nu aprindã focul deschis
în apropierea muniþiilor descoperite
neexplodate sau sã le introducã
în foc
8.) sã respecte regulile ºi mãsurile stabilite pentru zonele cu risc la
descoperirea de muniþii neexplodate
ªef SVSU
GEREA LUCIAN
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Zilele Platoºului de
Varã au fost
dominate de echipe
din comuna Racoviþa

A

doua ediþie anualã a Zilelor Platoºului de
Varã a avut loc în 10 septembrie 2017, la
Arena Platoº Pãltiniº.

Foto: Sârbu Adrian

Evenimentul este sãrbãtoarea Mãrginimii Sibiului - o
sãrbãtoare la munte cu muzicã popularã, concursuri de
întrecere pe sate, mâncare tradiþionalã, dans ºi distracþie.
“În compania artistului Ciprian Silasi, în calitate de
prezentator al evenimentului, muzica ºi tradiþiile Mãrginimii
au rãsunat în munþii din zona Pãltiniºului. “Fiecare echipã
participantã a fost alcãtuitã din maxim 10 persoane. Echipele
s-au întrecut în probe individuale ºi colective, câºtigând
puncte la fiecare probã, clasamentul final din acest an fiind
urmãtorul:“Loc 1, Echipa Doruleþ - 90 puncte (1.000 de lei ºi
o caprã);“Loc 2, Echipa Racoviþa - 55 puncte (700 de lei ºi un
porc vietnamez);
Loc 3, Echipa Viitorul - 50 puncte (400 de lei ºi 3 gãini).
Toate echipele câºtigãtoare au fost din comuna
Racoviþa.“Mulþumim partenerilor pentru premiile acordate!
“www.facebook.com/ArenaPlatosPaltinis/

Recent, a început sezonul competiþional
2017 - 2018 ºi pentru echipa de fotbal A.S.
Viitorul Racoviþa. În primele douã etape disputate din actuala ediþie de campionat, echipa
din Racoviþa a obþinut tot atâtea victorii, astfel
cã, pentru moment, se aflã pe primul loc al
clasamentului Ligii a V-a Sibiu Vest, cu 6 puncte.
Iatã rezultatele obþinute:
- etapa 1, 17 septembrie 2017 - A.S. Turnu
Roºu - A.S. Viitorul Racoviþa (2 – 3);
- etapa 2, 24 septembrie 2017 - A.S. Viitorul
Racoviþa - A.S. Nocrich (6 – 3).

A fost inaugurat noul sediu al
Centrului de Permanenþã Avrig
Marþi, 12 septembrie, a
fost inaugurat noul sediu
al Centrului de Permanenþã din oraºului Avrig,
obiectiv medical ce asigurã asistenþa de urgenþã
pentru toate localitãþile din
zona Þãrii Oltului.
Noul sediul al Centrului
de Permanenþã Avrig este
situat pe strada Horea, nr.
8 – corp 2 (în aceeaºi
clãdire cu Regia Publicã
Localã Ocolul Silvic “Iz-

vorul Florii” RA Avrig). Spaþiul a fost recent renovat,
amenajat ºi dotat astfel
încât sã corespundã cerinþelor unui viitor aºezãmânt medical uman.
La Centrul de Permanenþã Avrig asigurã asistenþa medicalã pentru
situaþiile de urgenþã un
numãr de ºapte medici
din zonã ºi din Sibiu ºi
ºase asistente medicale.
Programul centrului

este de luni pânã vineri,
între orele 15 ºi 8, iar
sâmbãta ºi duminica, non
stop. Tratamentele pot fi
efectuate zilnic, între orele
6,30 - 7,30 ºi între orele
15 – 23 (administrare
antibiotice), iar pansamentele ºi alte tratamente
injectabile pot fi asigurate
zilnic, între orele 16 ºi 20.
Numãrul de telefon al
Centrului de Permanenþã
Avrig este 0269525488.

Programul urmãtor:
- etapa 3, 1 octombrie 2017, ora 16 - A.S.
Chirpãr - A.S. Viitorul Racoviþa;
- etapa 4, 8 octombrie 2017, ora 11 - A.S.
Viitorul Racoviþa - A.S. Arpaºu;
- etapa 5, 14 octombrie 2017, ora 15 - A.S
Fraternitas Tãlmaciu A.S.
Viitorul
Racoviþa;
- etapa 6, 22 octombrie 2017, ora 11 - A.S.
Viitorul Racoviþa - Lyons.Club Vurpãr;
- etapa 7, 29 octombrie 2017, ora 15 Voinþa Roºia - A.S. Viitorul Racoviþa.
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A.S.Viitorul Racoviþa, pe primul loc...

