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Natural, frumos, autentic,
sãnãtos – Produs în Þara Oltului

rosu galben albastru negru

Duminicã 1 octombrie, cei mai importanþi producãtori, meºteºugari, colecþionari ºi pãstrãtori ai obiceiurilor ºi tradiþiilor populare
din zona sibianã a Þãrii Oltului ºi-au dat întâlnire pe un teren situat în imediata apropiere a intersecþiei DN 1 ºi DN 7C, la cea dea zecea ediþie a Festivalului “Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”. Festivalul a fost organizat de Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului”, în colaborare cu primãriile ºi consiliile locale din comunele Cîrþa, Cîrþiºoara ºi Arpaºu de Jos.

Comuna
Racoviþa a
câºtigat
Premiul
Special al
festivalului

Încã de la primele ore ele dimineþii,
zona destinatã desfãºurãrii festivalului a început sã se anime. Dupã ce
muncitorii ºi reprezentanþii autoritãþilor locale din zonã au finalizat
chestiunile organizatorice, au început
sã-ºi facã apariþia expozanþii, fiecare
comunã membrã a GAL-ului, ce ºi-a
arãtat interesul de participare, având
pregãtit câte un sector de desfãºurare. Încet – încet, sectoarele au
fost amenajate cu pricepere ºi inspiraþie, iar pe mese au apãrut bunãtãþuri de tot felul (plãcinte ºi gogoºi
de casã, dulceþuri ºi compoturi,
borcane cu zacuscã, miere ºi alte
produse apicole, bãuturi rãcoritoare
ºi alcoolice, brânzeturi ºi lactate,
fructe ºi legume, diverse sortimente
de pâine ºi produse de panificaþie,
mezeluri ºi specialitãþi din carne de
porc etc), toate produse în gospodãriile locale, dar ºi diverse produse
vestimentare ori pentru decor, create
de diverºi meºteºugari locali. În scurt
timp, zona a fost învãluitã de miresme
de mâncare proaspãt gãtitã la ceaun
ºi foc de lemne, tocana cu carne de
porc, sarmalele tradiþionale cu mãmãligã, berbecuþii la rotisor, cocoloºii
cu brânzã de burduf ori scoverzile cu
brânzã fiind doar câteva din bunãtãþile
pe care le-au putut servi cei interesaþi.
Dupã mobilizarea existentã, mulþimea de curioºi ºi pofticioºi prezentã
nu a fost deloc o surprizã, parcãrile
existente în zonã fiind ocupate aproa-

pe în totalitate de autoturisme cu
numere de înmatriculare din multe
judeþe ale þãrii, dar ºi din destul de
multe þãri strãine.

Oficialitãþi la deschiderea
festivalului
Deschiderea oficialã a festivalului
a fost marcatã printr-o scurtã festivitate, primarii din Cîrþiºoara (Sorin
Cârþan), Arpaºu de Jos (Constantin
Vãcariu), Racoviþa (Simion Olariu) ºi
Avrig (Adrian Dumitru David), alãturi
de deputatul Constantin ªovialã,
managerul GAL “Þara Oltului”,
Camelia Limbãºan, ºi reprezentantul Consiliului Director al Asociaþiei
GAL “Þara Oltului”, Liviu Petrar,
mulþumind expozanþilor, pentru preocuparea de a duce mai departe
ocupaþiile tradiþionale ale regiunii ºi
vizitatorilor, pentru prezenþã.

Comunele Cîrþiºoara,
Racoviþa ºi Arpaºu de Jos –
laureatele ediþiei
La scurt timp, un juriu al organizatorilor a început înregistrarea ºi
evaluarea tuturor expozanþilor, a produselor prezentate ºi a standului
fiecãrei comunitãþi. În funcþie de caracteristicile observate (gust, aspect,
compoziþie, tradiþionalism, pãstrarea

autenticitãþii etc), fiecare expozant ºi
produs a fost notat, iar la final, organizatorii au oferit diploma de excelenþã celor ce s-au evidenþiat. De
asemenea, Premiul Special al ediþiei
a X-a a Festivalului “Produse ºi tradiþii
în Þara Oltului” a fost acordat comunelor Cîrþiºoara ºi Racoviþa, laureaþilor ediþiei adãugându-se ºi comuna
Arpaºu de Jos, câºtigãtoarea celuilalt premiu oferit de juriu. La aceastã
ediþie a festivalului au participat 35
de expozanþi.
La fel ca ºi anii trecuþi “Festivalul
Produse ºi tradiþii în Þara Oltului” a
avut ºi o secþiune artisticã, de aceasta ocupându-se grupuri, ansambluri
folclorice ºi soliºti vocali ºi instrumentiºti din localitãþile zonei. Au
evoluat pe scenã mici artiºti din
Sebeºu de Jos, Racoviþa, ªebeºu de
Sus, Arpaºu de Jos, Cîrþiºoara, Avrig
ºi Porumbacu de Jos.

“Alegeþi sã mâncaþi
sãnãtos!”
Unul dintre expozanþii întâlnþi duminicã la “Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” a fost ºi Daniel David Limbãºan din Racoviþa, crescãtor de porci
din rasa Mangaliþa ºi producãtor
mezeluri tradiþionale ºi produse de
carmangerie, cunoscut sibienilor dupã standul deþinut în Piaþa Þãrãneascã “Transilvania”, dar ºi dupã

implicarea în diverse proiecte ºi
parteneriate judeþene, naþionale ºi
internaþionale ce au ca scop
promovarea produselor tradiþionale,
sãnãtoase. “Diduþ”, aºa cum îi spun
cei apropiaþi, este unul dintre
participanþii constanþi la festivalul
organizat de GAL “Þara Oltului”.
Standul sãu a fost unul mai tot
timpul aglomerat, cei mai mulþi dintre
participanþii la festival oprind, în mod
obligatoriu ºi la “Mangaliþa de la
Racoviþa”, pentru a-ºi achiziþiona
produse sau doar pentru a gusta din
cele expuse. Într-un moment de pauzã, Daniel ne-a declarat urmãtoarele:
“Suntem la a X-a ediþie a acestui
festival, iar eu am participat la
ultimele cinci ediþii, cu preparate din
porc Mangaliþa de la Racoviþa. Vin aici,
în primul rând din dorinþa de a ne
întâlni cu producãtorii din Þara Oltului.
E o bucurie ºi o onoare pentru noi de
a participa la un acþiune de o
asemenea anvergurã, care, an de
an, s-a dezvoltat ºi a ajuns sã fie tot
mai importantã, cu tot mai mulþi
producãtori ºi, cred eu, vizitatori. O
publicitate care se face destul de
bine, în ultima perioadã, am ajuns
sã ne întâlnim ºi sã discutãm nu
numai despre produse, ci ºi despre
ceea ce vom face în viitor, un lucru pe
care eu îl consider foarte important.
Sunt recent întors de la un târg de
produse ºi tradiþii din Polonia, unde
am fost plãcut impresionat de ceea

ce am vãzut acolo ºi de interesul
polonezilor de a veni la noi, la þarã,
de a cunoaºte tradiþiile, pentu cã
avem o þarã frumoasã, o þarã bogatã
dar, din pãcate, nu ºtim s-o valorificãm! Sã nu uitãm cã, în 2019, Sibiul
va fi Regiune Gastronomicã Europeanã. Cei mai mulþi dintre clienþii
mei cunosc produsele din porc rasa
Mangaliþa, produse pe care le
pregãtesc de aproape cinci ani de
zile. Acestea se evidenþiazã prin gust,
unul unic, aproape incomparabil cu
cel al altor produse similare. Slãnina,
grãsimea de Mangaliþa au un gust
“dulce”, pe care nu îl mai întâlneºti la
alte rase de porci, pe lângã faptul cã
sunt sãnãtoase, iar colesterolul
consumatorului este þinut acolo unde
trebuie… Vã mai spun doat atât:
alegeþi sã mâncaþi sãnãtos!. La
standul *Mangaliþa de la Racoviþa*
gãsim produsele pe care le fãceau,
cu mulþi ani în urmã, pãrinþii, bunicii…
Eu am preluat reþetele lor. E vorba de
slãninã afumatã, cârnaþ afumat,
caltaboº, pastã de jumeri, carne ºi
cârnaþ prãjite ºi bãgate în unsoare
de Mangaliþa, afumãturã, cotlet
afumat, pecie, jumeri etc. Toate
produsele sunt fãrã sare, fãrã iod,
fãrã nitriþi, fãrã niciun fel de adaos”.
Festivalul „Produse ºi tradiþii în
Þara Oltului” este cel mai important
eveniment anual inclus în calendarul de activitãþi al Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului”.

Procesul Verbal al ºedinþei
de îndatã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa
din data de 29 iulie 2017
Încheiat astãzi, 29 iulie 2017, în
cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr.144/28.07.2017.
ªedinþa începe cu 9 consilieri din
cei 11 în funcþie. Lipsesc motivaþi dl.
consilier Nicula Iustin ºi dl.
MarcuVasile. La ºedinþã participã
dl. primar ºi secretarul comunei. Participã, de asemenea ºi d-na director
al ªcolii Gimnaziale Racoviþa.
Dl. consiler Ivan Simion, preºedinte de ºedinþã, prezintã ordinea
de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate – 9 voturi
pentru.
Se alocã 10 minute pentru
studierea materialelor.
Dl. Popa Sorin – “Proiectul este
de necessitate clarã, lucrarea este
urgent, dar de ce nu s-a þinut
ºedinþa anterioarã, nu este necesar votul a 2/3 al consilierilor la
rectificare, ci doar la aprobarea
hotãrârilor privind patrimonial”.
D-na secretar – “ªedinþa nu s-a
þinut datoritã faptului cã nu s-a
întrunit numãrul consilierilor
prezenþi, necesari pentru a se þine
ºedinþa. Stiu cã doar la hotãrârile
privind patrimonial este nevoie de
votul a 2/3 din numãrul consilierilor,
ceea ce în acest caz nu era
necesar, dar la ºedinþa anterioarã
au fost prezenþi doar 5 consilieri
din cei 11 în funcþie”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Am discutat
cu un coleg despre situaþia întâlnitã
la ºcoalã, se pot face unele lucrãri
speciale, cu utilaje speciale. Dacã
lucrarea aceasta nu va da
rezultate, sã ne gândim pe viitor la
ceva mai rezistent”.
Se discutã ºi se propune, împreunã cu d-na director, remedierea situaþiei cu care se
confruntã ºcoala.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi pentru, în unanimitate.
Nemaifiind nimic de discutat,
încheiem lucrãrile ºedinþei de astãzi,
drept pentru care semnãm alãturi.
PREªEDINTEDEªEDINÞÃ,
CONSILIER IVAN SIMION
SECRETAR SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al ºedinþei
ordinare a Consiliului Local
al comunei Racoviþa din
data de 30 august 2017
Încheiat astãzi, 30 august 2017,
în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 179/2017. ªedinþa
începe cu 7 consilieri din cei 11 în
funcþie. Lipsesc motivat dl. Drãgoiu
Cornel ºi dl. Belciu Alin. Dl.
MarcuVasile a anunþat cã întârzie.
Dl. Trifu Claudiu nu a ajuns. La
ºedinþã participã primarul ºi
secretarul comunei. În salã sunt
prezenþi membri ai echipei de fotbal
precum ºi d-na Lungu Maria –
preºedintã Consumcoop. La
ºedinþã este invitat ºi dl. Ivan
Valentin, primarul comunei Sadu.
Dl. Ivan Simion, preºedinte de
ºedinþã, dã citire ordinei de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã astfel: 7 voturi pentru.
Se discutã ºi se supun spre
aprobare procesele verbale ale
ºedinþelor anterioare ale Consiliului
Local:
1. Proces verbal din data de 19
iulie 2017- ºedinþã ordinarã.
Nu sunt discuþii pe marginea
acestui proces verbal.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 6 voturi – pentru, o abþinere
(dl. Nicula Iustin – a lipsit de la
ºedinþã).
2. Proces verbal al ºedinþei de
îndatã din data de 29 iulie 2017
Dl. Trifu Claudiu ajunge la
ºedinþã.
Nu sunt discuþii pe marginea
acestui proces verbal.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 6 voturi –pentru, o abþinere
(dl. Nicula Iustin – a lipsit de la
ºedinþã).
3. Proces verbal al ºedinþei de
îndatã din data de 7.08.2017
Nu sunt discuþii pe marginea
acestui proces verbal.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 5voturi –pentru, 3 abþineri.
Se trece la ordinea de zi a
ºedinþei ordinare .
Se începe cu punctul 2 al ordinei
de zi, datoritã prezenþei d-lui Ivan
Valentin, primarul comunei Sadu.
2. Aderarea comunei Racoviþa
la Asociaþia Comunelor din
România
Dl. primar expilcã situaþiia referitoare la serviciul de urbanism. Nu

mai putem beneficia de serviciu
externalizat pentru urbanism decât
dacã suntem înscriºi în Asociaþia
Comunelor din România, iar în caz
contrar, oamenii vor merge la
Consiliul Judeþean care va emite
documentele necesare în domeniul
urbanismului.
Dl. Ivan Simion – “Sã înþeleg cã
unul dintre beneficiile înscrierii în
ACoR este asigurarea serviciului
de urbanism”.
Dl. Ivan Valentin – “O sã prezint
o scurtã descriere pentru aderarea laACoR.Avem 47 de comune
care au aderat, funcþionarea
asociaþie este statutarã . Avem
activate 3 servicii publice printre
care ºi serviciul de urbanism, care
poate funcþiona prin funcþionari
publici, asociere la A.D.I., ACoR sau
la Consiliul Judeþean. Avem 2
arhitecþi pentru activitatea a celor
6 comune care au solicitat acest
serviciu. Primul pas este activarea
serviciului de urbanism, ulterior
activarea serviciului de urbanism.
Prima condiþie este ca Racoviþa sã
fie membrã, se va plãti o cotizaþie
anualã, cheltuiala pentru serviciu
de urbanism este strict salariu ºi
minimul de funcþionare. Avem 3
servicii activate: urbanism , audit
public ºi urbanism”.
Dl. Marcu Vasile ajunge la
ºedinþã.
Dl. Ivan Simion – “Care a fost/
este cotizaþia pe cap de locuitor?”
Dl. Ivan Valentin – “1,5 lei/cap
locuitor”.
Dl. Popa Sorin – “Primele douã
proiecte iniþiate pentru aderare au
fost respinse pentru cã nu am
vãzut o oportunitate pentru aderare. Acum este serviciul de urbanism. Foarte multe asociaþii se fac
încercând sã facã speculaþii la
cotizaþii”.
Dl. Ivan Valentin – “Asociaþia
ACoR nu face activitate
economicã, este o entitate publicã,
este un instrument de lucru pentru
instituþiile publice”.
Dl. Popa Sorin – “Daþi-ne un
exemplu în care s-a intervenit, pentru oprirea unui abuz, de exemplu”.
Dl. Ivan Valentin – “Am intervenit
în Ghidul privind Dezvoltarea
Ruralã. În unele situaþii, în ceea ce
priveºte administraþia, suntem
nemulþumiþi. Referitor la legislaþie,
am intervenit în numeroase rânduri
cu amendamente pentru modificarea sau completarea unor acte
normative”.
D-na secretar – “Considerãm
oportunã aderarea la ACor, pe
lângã alte beneficii care se vor ivi
pe viitor, momentan avem probleme
cu serviciul de urbanism. Legea
nu ne mai permite sã avem serviciu
externalizat pe acest domeniu.
Avem 3 variante: aderarea la ACor,
asociaþia va trimite un arhitect care
sã verifice ºi sã emitã documente
în domeniul urbanismului; înfiinþarea
unui serviciu de urbanism în cadrul
Primãriei Comunei Racoviþa,
angajarea unui arhitect ºef care
sã poatã verifica ºi emite
documente; o altã variantã, Consiliul
Judeþean, unde toþi cetãþenii care
au nevoie de certificate, autorizaþii
sau orice acte trebuie sã meargã
personal la Consiliul Judeþean.
Considerãm cã aderarea la ACoR
este cea mai potrivitã din cele
enumerate mai sus, deoarece , în
primul rând nu o sã fie puºi cetãþenii
pe drumuri sã meargã la Consiliul
Judeþean, poate ºi de 3 - 4 ori pe
sãptãmânã, cu ºi pentru completarea documentaþiilor de urbanism.
Dacã se va înfiinþa serviciul de
urbanism, existã riscul cu care sau confruntat ºi alte UAT-uri de a
nu se gãsi o persoanã care sã
vinã sã se angajeze, deoarece
salariul oferit va fi pentru post de
debutant, fãrã vechime, salariul
minim pe economie. Mai existã ºi
varianta de a se delega atribuþii în
domeniul urbanismului unui
funcþionar din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, funcþionar
care sã aibã pregãtire în domeniu,
însã acest funcþionar nu va putea
emite sau semna autorizaþii, ci doar
verificã documentele, iar posturile
din cadrul aparatului de specialitate
sunt unice, nu dispunem de personal cãruia sã îi fie delegate atribuþii”.
Dl. Telebuº Marius – “Aveþi 2
arhitecþi pentru câte comune?”
Dl. Ivan Valentin – “Pentru 6
comune, dar dacã este nevoie o
sã mai angajãm, pentru a acoperi
toate comunele”.
Dl. Popa Sorin – “Putem beneficia de serviciul de urbanism ºi de
la Consiliul Judeþean. Cetãþenii pot
merge la Consiliu Judeþean pentru
avizarea documentaþiilor”.
Dl. Ivan Simion – “Aveþi ºi alte
intervenþii care pot fi în sprijinul
comunelor?”
Dl. Ivan Valentin – “Da, s-au
fãcut mai multe ºi venim în sprijinul
comunelor ºi pentru apã, pentru
gunoi”.
Dl. Ivan Simion – “Care sunt
comunele care beneficiazã de

urbanism?”
Dl. Ivan Valentin – “Jina, Gura
Râului, Sadu , Râul Sadului, Cârþa,
Cârtiºoara”.
Dl. Ivan Simion – “Sã concluzionãm ceea ce s-a discutat. Avem
punctul de vedere al d-lui Popa
Sorin care mi se pare corect ºi
legal, Consiliul Judeþean ar trebui
sã ne preia, precum ºi argumentele
d-lui primar. Avem cele 3 opþiuni:
angajare, aderare sau Consiliul
Judeþean, cu implicarea deplasãrii
cetãþenilor la Consiliu pentru
depunerea documentelor”.
Dl. Hulpuº Marius – “Persoana
care va fi delegatã va avea
aceleaºi atribuþii?”
D-na secretar – “Din câte a
explicat dl. Ivan Valentin, angajatul/
angajata va avea o fiºã a postului,
cu atribuþii clare, va avea calitatea
de funcþionar public ºi va fi
verificatã de ACoR”.
Dl. Ivan Simion supune la vot
proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 5 voturi –pentru, 4 abþineri:
dl. Popa Sorin, dl. Trifu Claudiu, dl.
Bucur Ioan ºi d-na Bucur Simona.
Proiectul de hotãrâre nu s-a
aprobat.
Se aprobã discutarea cererilor
de la diverse, ca urmare a
cetãþenilor prezenþi în salã.
1. Cererea d-nei Lungu Maria,
preºedintã la Consumcoop, pentru
modificarea Procentului de
Ocupare a Terenului – POT
D-na Lungu – “Dupã ce ni s-a
respins primul dosar pentru
emiterea autorizaþiei de construcþie,
am fãcut al doilea dosar, am fãcut
toate avizele, pe care le-am plãtit
din nou. POT-ul este mai mare, dar
m-am încadrat pe terenul meu.
Doresc sã mã ajutaþi, sã aprobaþi
POT-ul actual”.
D-na secretar – “În Regulamentul
de Urbanism al Comunei Racoviþa
este stabilit un POT de 85%.
Modificarea POT-ului este posibilã
doar prin Plan de Urbanism Zonal
– PUZ, plan care poate fi fãcut de
orice persoanã fizicã sau juridicã.
Prevederile legale pentru PUZ
prevãd însã ca, în zonã centralã
ºi zonã protejatã – culte, PUZ-ul
sã fie fãcut de cãtre comuna
Racoviþa. Considerãm cã realizarea PUZ-ului de cãtre comunã
pentru aceastã construcþie intrã
sub incidenþa ajutorului de stat”.
D-na Lungu Maria – “Dacã face
primãria, eu dau banii, cât costã, o
sã plãtesc, sau îl facem noi PUZul”.
D-na secretar – “Nu puteþi sã
daþi banii primãriei, nu este legal,
nu se va gãsi nici o justificare
pentru alocarea acestor bani, iar
legea nu vã permite sã realizaþi dvoastrã PUZ-ul. Mai este un aspect
referitor la PUZ, pentru intrarea în
legalitate, situaþia în care se aflã
clãdirea d-voastrã, nu se poate
realiza PUZ”.
D-na Lungu Maria – “O sã mã
interesez ºi o sã facem PUZ-ul”.
Dl. Popa Sorin – “Administraþia
Publicã Localã nu ºi-a fãcut treaba,
sã vedem ce soluþie va fi gãsitã de
primãrie. Primãria a urmãrit construcþiile, a luat mãsurile necesare?”
Dl. Ivan Simion – “Am luat act de
solicitarea d-voastrã ºi de
prezentarea legii, aþi auzit care sunt
soluþiile, cum se face modificarea”.
D-na Lungu Maria – “D-na
arhitect mi-a zis cã are o soluþie,
dar nu mi-o dã”.
Dl. Ivan Simion – “O sã încercãm
sã obþinem un punct de vedere al
d-nei arhitect. D-na secretar va da
un rãspuns la solicitare”.
D-na secretar – “Dv. aþi început
construcþia ºi apoi aþi fãcut actele.
Aþi primit amendã pentru construire
fãrã autorizaþie ºi vi s-a impus
intrarea în legalitate. Construcþia nu
trebuia fãcutã decât dupã ce
actele erau finalizate ºi atunci
încadrarea în POT nu mai era
problemã”.
Dl. Telebuº Marius – “D-na
arhitect va informat cã trebuie sã
ocupaþi numai 85% din teren?”
D-na Lungu Maria – “Nu, nu am
fost informatã”.
Dl. primar – “Construcþia a fost
finalizatã ºi apoi aþi fãcut actele,
actele sunt pe 85%, dar
construcþia nu este”.
Dl. Hulpuº Marius – “Ar fi o
soluþie, cred cã POT-ul se poate
reduce prin contract de închiriere,
sã fie cumulate cele douã terenuri,
ºi cel cu terasa ºi atunci o sã fie
terenul mai mare”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se
gãseascã o soluþie, sã se întrebe
ºi la Consiliul Judeþean ºi o sã primiþi
rãspuns”.
2. Cererea Asociaþiei Viitorul
Racoviþa privind schimbarea
sediului social.
Dl. Ivan Simion –“Avem cererea
ºi contractul de comodat”.
D-na Bucur Simona – “La nr. 90,
unde este sediul?”
Dl. Telebuº Marius – “La Cãmin,
în sala micã – Club. Contractul a
fost pe 2 ani. Pânã reuºim sã

facem vestiarele, sã avem un
spaþiu pentru depozitarea materialelor, pentru curãþarea echipamentelor, pentru activitãþile prevãzute , de tenis sau alte sporturi. La
cei de la Apã Canal li s-au dat pe
25 de ani, cu titlu gratuit”.
Dl. primar – “Clãdirea a fost
donatã, se va întreþine, este pentru
funcþionarea unui serviciu public”.
Dl. Telebuº Marius – “Sediul era
al Asociaþiei, era normal sã fie dat
la un operator economic? Dorim
un spaþiu unde sã avem sã ne
desfãºurãm activitatea”.
Dl. Popa Sorin – “Asociaþia
Viitorul Racoviþa nu prevede doar
fotbalul, ci ºi alte activitãþi. Asociaþia
este un parteneriat cu comuna ºi
cu ªcoala Gimnazialã. Doriþi un
spaþiu unde sã depozitaþi sau sã
desfãºuraþi activitãþi?”
Dl. Hulpuº Marius – “De când sa constituit asociaþia s-au fãcut
diferite activitãþi, în principal fotbal.
Avem ºi douã mese de tenis,
private, echipamente, mingi, trebuie
depozitate undeva”.
Dl. Ivan Simion – “Aþi identificat
singuri spaþiul sau Primãria vi l-a
pus la dispoziþie?”
Dl. Hulpuº Marius – “De la
început am solicitat acel spaþiu, dar
nu era notat în CF, nu am putut
încheia un contract acolo”.
D-na Bucur Simona – “Acel
spaþiu nu e destinat jocului. Nu este
locul potrivit pentru sport în aceeaºi
clãdire cu dispensarul comunal”.
Dl. Popa Sorin – “Este normal ca
Primãria sã asigure un spaþiu
acestei asociaþii”.
Dl. Telebuº Marius – “Nu am avut
posibilitatea sã ocupãm spaþiul de
la dispensar”.
D-na Bucur Simona – “Sã se
organizeze ºi pentru toþi copii
activitãþi, sã joace toatã lumea
tenis, de exemplu. Sunt de acord
cu sediul, dar sã nu se desfãºoare
activitãþi deasupra Dispensarului
Comunal”.
Dl. Trifu Claudiu – “Ar trebui sã
folosiþi tot Repasatul , sala de joc,
cum aþi folosit pânã acum, dupã
orele de ºcoalã”.
Dl. Ivan Simion – “Nu e nimeni
împotrivã cu acordarea spaþiului,
am avut opinii, se încearcã gãsirea
unui soluþii”.
Se supune la vot cererea Asociaþiei Sportive. Se voteazã astfel:
5 voturi – pentru, 1 vot împotrivã, 3
abþineri. Majoritea, se aprobã
cererea.
Dl. Popa Sorin – “Sã ne explice
d-na secretar conflictul de interese”.
D-na secretar – “Dl. Telebuº este
preºedintele Asociaþiei, dl. Ivan este
membru, am sã verific legea ºi la
ºedinþa viitoare am sã vã precizez
ºi articolele din lege”.
1. Proiect de hotãrâre privind modificareaAnexei nr. 2 la HCL36/2017
Dl. primar explicã neconcordanþa
preþurilor ºi retragerea din licitaþia
publicã ce urma sã se desfãºoare
în data de 3 august 2017.
Dl. Popa Sorin – “Dl. Ivan Simion
nu a solicitat la începutul ºedinþei
avizele comisilor de specialitate ale
Consiliului Local. S-a discutat proiectul nr. 2, fãrã solicitarea avizelor”.
Dl. Ivan Simion – “Am omis
solicitarea avizelor la inceputul
ºedintei, din grabã, am început
discutarea proiectului de hotãrâre
datoritã prezenþei d-lui primar de la
Sadu. Rog comisiile sã prezinte
avizele”.
Dl. Popa Sorin – “Vreau sã se
menþioneze cã discutarea
proioectului cu nr. 2 a fost fãrã
solicitarea avizelor. Când se
prezintã avizele d-na secretar?”
D-na secretar – “Conform
Regulamentului Consiliului Local,
ºedintele comisiilor de specialitate
se desfãºoarã cu 30 min. înaintea
ºedintelor ordinare, deci avizele se
prezintã la începutul ºedinþei.
Dl. Ivan Simion – “În baza aprobãrii ordinei de zi a ºedintei, vã rog
sã prezentati avizele comisiilor,
procesele verbale, pentru toate
punctele de pe ordinea de zi. Dacã
nu, suspend ºedinþa Consiliului
Local”.
Dl. Popa Sorin – Înainteazã avizele
ComisieiAministrativ Juridicã.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi – pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamnetului pentru
Unitãþi de Cult.
Dl. primar explicã situaþia în care
se aflã construcþia capelei din
localitate, necesitatea obþinerii
ultimelor avize pentru finalizarea
actelor.
Dl Popa Sorin – “Regulamentul e
baza legalã pentru acordarea
finanþãriilor unitãþilor de cult”.
Dl. Telebuº Marius – “Regulamentul este agreat de Prefecturã?”
D-na secretar – “Da, este
conform cu prevederile legale”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi – pentru, în unanimitate.
4. Revocarea hotãrârii Consiliului

Local privind acordare sprijin
financiar pentru Ansamblul Doruleþ.
Dl. Popa Sorin – “De la
discutarea proiectului de hotãrâre,
am spus cã nu este bazã legalã
pentru acordarea acestor bani”.
D-na secretar – “Banii au fost
alocaþi în acelaºi mod în care s-au
alocat ºi în anii anteriori. Am fost la
Instituþia Prefectului Sibiu ºi am
vorbit despre respingerea acestei
hotãrâri. Baza legalã este corectã,
dar nu pentru acest mod de sprijin.
Asociaþiile ºi fundaþiile intrã pe
finanþare în baza Legii nr. 350/
2005. Am discutat ºi cu dl. Aldea,
juristul comunei. Pânã anul acesta,
acordarea banilor în baza
prevederilor legale prevãzute în
hotãrârea contestatã era legalã. În
urma unor sesizãri a unei Asociaþii
Civile din oraºul Avrig, la nivelul
întregului judeþ nu se mai acceptã
aceste moduri de sprijin”.
Dl. Popa Sorin – “În fiecare ºedinþã
am invocat Legea nr. 350/2005”.
D-na Bucur Simona – “Cum se
vor recupera banii?”
D-na secretar – “Se va face o
adresa Ansamblului Doruleþ ºi se
va ajunge la o înþelegere privind
modul ºi termenul de recuperare”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel:
8voturi – pentru, 1 abþinere (dl.
Telebuº Marius).
5. Proiect de hotãrâre privind
suplimentarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli al comunei Racoviþa
Dl. primar – “De la Consiliul
Judeþean s-au primt bani pentru
realizarea Planului de Urbanism,
bani care trebuie sã îi cuprindem în
bugetul comunei”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi – pentru, în unanimitate.
6. Proiect de hotãrâre privind
modificarea HCL nr. 34/2017
Dl. Popa Sorin – “Revin cu
aceeaºi obiecþie ca la ºedinþa ulterioarã, nu mi se pare corect, rectificarea bugetarã trebuie cuprinsã
în acelaºi proiect cu organizare
spectacol. Menþiune: sã se verifice
dacã este necesarã ºi includerea
rectificãrii în proiectul iniþial”.
Se supune la vot amânarea
proiectului de hotãrâre. Se
voteazã astfel: 9 voturi – pentru,
în unanimitate.
7. Proiect de hotãrâre privind
actele procedural în baza Legii nr.
350/2005
D-na secretar explicã necesitatea acestui proiect. “În acest mod,
prin aprobarea acestui regulament,
putem ajuta legal asociaþiile ºi
fundaþiile”.
D-na Bucur Simona – “Dl. Hulpuº
Marius este în compartimentul de
contabilitate?”
D-na secretar – “Reprezintã
compatimentul, exerciteazã viza
de Control Financiar Preventiv”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se modifice
în Regulament, membrii sã nu aparã
cu numele. De ce este nevoie de
CV?”
Dl. Hulpuº Marius – “Pentru activitatea economicã desfãºuratã”.
Dl. Ivan Simion – “Sã fie adaptat
CV-ul la forma standard, dupã
necesitãþi”.
Se va modifica art. 3, membrii
vor fi numiþi în momentul depunerii
cererii.
D-na Bucur Simona – “Sã nu se
numeascã secretarul comisie prin
HCL, ci prin dispoziþia primarului,
împreunã cu cei doi funcþionari ce
vor face parte din Comisia de
Evaluare a Proiectelor depuse”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 9
voturi – pentru, în unanimitate.
Diverse:
1. Cererea Bisericii Ortodoxe
Racoviþa
Dl. Ivan Simion – “Cum s-a ajuns
la aceastã situaþie?”
Dl. primar – “Biserica mai are
nevoiie doar de un aviz de la ISU
pentru a finaliza documentaþia
necesarã emiterii autorizaþiei de
construcþie. Nu putem aloca bani
pentru aceste avize, ci doar dupã
emiterea autorizaþiei putem aloca
bani pentru finalizarea construcþiei,
conform Regulamentului adoptat
mai devreme în aceastã ºedinþã”.
Dl. Ivan Simion – “Este adevãrat
cã aceastã construcþie a început în
urma unei înþelegeri între comuna
Racoviþa ºi Biserica Ortodoxã, în
schimbul unui teren al Bisericii pentru construcþie V-aþi oferit ajutorul?”
Dl. primar – “Da”.
Dl. Ivan Simion – “Este de vinã
Biserica pentru situaþia în care s-a
ajuns acum?”
Dl. primar – “Fiind beneficiarul
final al construcþiei, trebuia sã îºi
dea interesul pentru finalizarea
construcþiei. Am început construcþia din donaþii, înainte de a face
actele necesare. Mai aveam un
singur aviz de primit, dar s-a fãcut
sesizare pentru construcþie ilegalã,
s-a primit amendã ºi s-a impus
intrarea în legalitatea a construcþiei
ºi s-a reluat procedura pentru

refacerea documentaþiei ºi obþinerea unor noi avize. Mai este nevoie
doar de avizul de la ISU. Am propus
Bisericii sã plãteascã din fondurilor
lor acest aviz, urmând ca, dupã
terminarea actelor, de la bugetul local,
sã ajutãm la finalizarea construcþiei.
S-a gãsit un sponsor care vrea sã
demoleze construcþia ºi sã o facã
din nou. Vi se pare în regulã acest
lucru? De ce acel sponsor nu vrea
sã plãteascã avizul care lipseºte,
pentru a se finaliza documentaþia?
Noi avem bani prevãzuþi pentru
Capelã, dar dupã emiterea
autorizaþiei de construcþie”.
Dl. Ivan Simion – “Sã mergem
împreunã sã vedem ce acte mai sunt
necesare pentru avizul de la ISU”.
2. Cererea SCApã Canal SASibiu
- ciºmea publicã de la cimitir (sã fie
preluatã de cãtre comuna Racoviþa)
Dl. primar – “Nu mai este contract
pentru acea ciºmea. Se plãteºte
doar 20 lei/lunã. Cine a fost cu
iniþiativa amplasãrii?”
Dl. Ivan Simion – “Biserica a fost
cu iniþiativa, dar se poate prelua de
cãtre comuna Racoviþa”.
Dl. Telebuº Marius – “Este pe
domeniul public. Se poate face un
contract de închiriere pe acest
spaþiu. Sã discutãm cu cei de la SC
Apã Canal sã gãsim o soluþie. Sã
facem demersurile pentru mutarea
ciºmelei în interiorul cimitirului, sau
sã se facã un contract pentru domeniul public, între Bisericã ºi comunã”.
Se supune la vot aceastã cerere.
Se voteazã astfel: 9 abþineri, cerere
respinsã.
3. Cererea d-lui Petcu Vasile
privind închirierea ºcolii de Meserii
Dl. Telebuº Marius – “Aþi luat
legãtura cu dl. Bica? Trebuie gãsit
pentru a vedea ce se poate face cu
acel teren”.
Dl. viceprimar explicã solicitarea
primitã. S-a revenit cu cererea pentru cã se doreºte închirierea începerea unuei activitãþi de articole de
pescuit.
Dl. primar – “Avem 2 variante: îl
reparãm ºi îl închiriem, sau, îl închiriem
ºi îl reparã ei”.
D-na Bucur: - “În ce satdiu se aflã
clãdirea?”
Dl. viceprimar – “Trebuie neapãrat
reparatã”.
Dl. Popa Sorin – “Este un bun al
comunei Racoviþa”.
Dl. Hulpuº Marius – “Revenim la
comisia pentru verificarea actelor.
Dacã, în perioada urmãtoare, se depune un proiect, cum se face eligibilitatea dacã se îndeplinesc condiþiile?”
Dl. Ivan Simion – “Având în vedere
cã nu este constituitã comisia, se va
verifica dosarul/ cererea, se va face
ºedinþã de consiliu de îndatã.
Asociaþia face o solicitare Consiliului
Local, care se întruneºte. Secretarul
comunei primete cererea ºi o pune
la dispoziþia Consiliului Local”.
D-na secretar – “Consider cã dl.
Hulpuþ Marius are dreptate, trebuie
numitã comisia de astãzi, prin hotãrâre, aºa cum prevede regulametul.
Este stabilitã de la început ºi se va
convoca doar pentru verificarea
dosarului”. Cu acordul tuturor consilierilor, se reia în discuþie proiectul
de hotãrâre privind Legea nr. 350/
2005 ºi se propun membrii comisiei
de verificare.
Se propun membrii:
- D-na Bucur Simion propune pe
dl. Popa Sorin – 8 voturi, 1 abþinere;
- Dl. Telebuº Marius propune pe
d-na Bucur Simona – 8 voturi, 1
abþinere;
- Dl. Nicula Iustin propune pe dl.
Telebuº - 8 voturi pentru, 1 abþinere;
- Dl. Marcu Vasile propune la dl.
IvanSimion–8voturipentru,1abþinere.
S-a stabilit componenþa comisiei.
Dl. Ivan Simion – “Referitor la
cererea d-lui Petcu, iniþial i-am stabilit
condiþii cu care nu a fost de acord.
Sã fie informat cã suntem de acord
cu închirierea, dar sã stabilim
condiþiile. Sã se verifice pentru
repararea/achiziþionarea Prompterul de la Cãminul Cultural”.
Dl. Ivan Simion – “Am avut o
discuþie pentru Grãdini Mârºa . Cum
stãm cu încasarea chiriilor de la Mîrºa
ºi când vor fi evacuaþi, s-au trimis
somaþii? Sã avem o situaþie în ºedinþa
urmãtoare”.
Dl. Popa Sorin – “Este respectat
proiectul pentru ºanþul de pe strada
Protopop?”
Dl. primar – “Da, proiectul este
respectat, mai avem de finalizat
câteva lucruri”.
Dl. Popa Sorin – “Trebuia adâncit
ºi în faþa casei mele, pentru cã acolo
se depoziteazã nisip”.
Dl. Marcu Vasile – “Ce faceþi cu
tocãtoarea pentru curãþarea
buruienilor/vegetaþiei uscate?”
Dl. viceprimar – “ªoferul de pe
buldoexcavator este în concediu,
vine sãptãmâna viitoare ºi va începe
curãþarea”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 30 august 2017,
drept pentru care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,consilier
IVAN SIMION
Secretar SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru
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Începând cu acest an ºcolar,
elevii ce învaþã la ªcoala
Gimnazialã Racoviþa au acces
la un nou laborator digital
educativ complet echipat, ce îi
va ajuta sã înveþe altfel la
materii precum Matematicã ºi
Informaticã. Datoritã înscrierii
în programul Digitaliada, al
Fundaþiei Orange ºi selectãrii
instituþiei de învãþãmânt din
Racoviþa din rândul celor 125
de ºcoli aspirante din întreaga
þarã, copiii au acces la mijloace
moderne de învãþare, care îi va
ajuta la obþinerea unor rezultate superioare la învãþãturã.
ªcoala Gimnazialã Racoviþa
este singura instituþie de
învãþãmânt din judeþul Sibiu ce
beneficiazã de aceste dotãri,
la nivel naþional fiind incluse în
programul Digitaliada un
numãr de 30 de ºcoli.
“Digitaliada promoveazã
educaþia digitalã ºi încurajeazã
utilizarea la clasã a metodelor
de lucru interactive ºi a conþinutului digital educativ, pentru
a creºte performanþele ºcolare
ale elevilor. Programul include
platforma cu materiale educaþionale www.digitaliada.ro ºi
un proiect dedicat ºcolilor din
mediul rural, în care a fost
selectatã ºi ºcoala Gimnazialã
Racoviþa, judeþul Sibiu.
Prin proiect, 82 de profesori
din toate cele 30 de ºcoli au
participat la sesiuni de formare
ºi au acces la aplicaþiile
educative instalate pe tablete
ºi la 124 de proiecte didactice
adaptate. 3.400 de elevi din
mediul rural au acces permanent la laboratoarele dotate cu
826 tablete, 31 de laptopuri,
28 de videoproiectoare ºi

ecrane de proiecþie.
ªcoala din comuna Racoviþa a amenajat laboratorul
digital cu cele 29 de tablete,
un laptop ºi un videoproiector
primite de la Fundaþia Orange.
Pe tablete este instalat un set
de aplicaþii ºi jocuri ce vor fi
folosite la predarea ºi învãþarea matematicii ºi informaticii. Avantajul oferit de tehnologie este cã lecþiile vor putea
fi mult mai interactive. Practic,
fiecare elev va lucra individual
pe tabletã, iar profesorul va
putea urmãri mai uºor progresul acestora.
Pentru ºcoala Gimnazialã
Racoviþa, participarea la
Digitaliada înseamnã o etapã
nouã, una care oferã acces la
resurse digitale tuturor celor
implicaþi în procesul educaþional. Pentru o ºcoalã cu o vechime de peste 250 de ani, evoluþia este digitalã. La înscrierea în competiþia Digitaliada,
ºcoala avea un numãr de 123

elevi la nivel gimnaziu.
Conducerea ºcolii considerã cã integrarea metodelor
TIC în predarea orelor în
ciclurile primare ºi gimnaziale
este extraordinar de importantã pentru elevi, pregãtindui pentru viitor. Dascãlii de la
ºcoala Gimnazialã Racoviþa,
judeþul Sibiu, au þinut sã fie
permament la curent cu evoluþiile din educaþie, astfel încât
au urmat diverse cursuri de
perfecþionare. Cred în necesitatea de a dezvolta abilitãþile
de comunicare ºi TIC în rândul
elevilor. Pentru ªcoala Gimnazialã Racoviþa, participarea la
Digitaliada înseamnã o etapã
nouã pentru a da acces la
resurse digitale tuturor celor
implicaþi în procesul educaþional”, se menþioneazã într-un
comunicat de presã transmis
de coodonatorii programului.
Programul Digitaliada se
desfãºoarã cu avizul Ministerului Educaþiei Naþionale.

A.S.Viitorul
Racoviþa –
rezultate ºi
programul viitor
În etapele sezonului competiþional 2017 - 2018 disputate de la
apariþia numãrului din luna septembrie al publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”, echipa de fotbal A.S.
Viitorul Racoviþa a obþinut urmãtoarele rezultate:
Iatã rezultatele obþinute:
- etapa 3, 1 octombrie 2017, ora
16 - A.S. Chirpãr - A.S. Viitorul
Racoviþa (3 – 1);
- etapa 4, 8 octombrie 2017, ora
11 - A.S. Viitorul Racoviþa - A.S.
Arpaºu (0 - 2);
- etapa 5, 14 octombrie 2017,
ora 15 - A.S Fraternitas Tãlmaciu
- A.S. Viitorul (1 – 1);
- etapa 6, 22 octombrie 2017,
ora 11 - A.S. Viitorul Racoviþa Lyons.Club Vurpãr (3 – 1).
În urma meciurilor disputate,
echipa din Racoviþa se aflã pe locul
2 - 4 al clasamentului Ligii a V-a
Sibiu Vest, cu 10 puncte.
Programul urmãtor:
- etapa 7, 29 octombrie 2017,
ora 15 - Voinþa Roºia - A.S. Viitorul
Racoviþa;
- etapa 8, 5 noiembrie 2017, ora
11 - A.S. Viitorul Racoviþa - Corsav
Veºtem;
- etapa 9, 12 noiembrie 2017,
ora 11 - F.C. Avrig - A.S. Viitorul
Racoviþa.
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Anunþ de participare
“Autoritatea finanþatoare: Comuna Racoviþa, str. Protopop
Valeriu Florianu, nr. 416, tel: 0269.527201, fax: 0269.527421, email: racovitaprimaria@yahoo.com
În atenþia solicitanþilor de finanþare nerambursabilã pentru
activitãþi sportive din fondurile bugetului local al Comunei
Racoviþa pe anul 2017, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie
2005 privind regimul finanþãrilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitãþi nonprofit de interes general, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În baza Legii 350/2005, conform art. 20, alin. 2, Comuna
Racoviþa lanseazã prima sesiune de selecþie publicã a proiectelor sportive care vor beneficia de finanþare nerambursabilã de la bugetul local al Comunei Racoviþa pe anul 2017.
Propunerile de proiect pot fi depuse la Registratura Primãriei
Comunei Racoviþa, str. Protopop Valeriu Florianu, nr. 416,
începând din 24.10.2017.
Anunþul de participare (nr. 215191) a fost publicat in Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 198/23.10.2017.
Termenul limitã de depunere a propunerilor de proiect este
24.11.2017, ora 14:00. Perioada de selecþie ºi evaluare a propunerilor de proiect este 27.11.2017 - 30.11.2017.
Primar Comuna Racoviþa, Olariu Simion

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎN
SEZONUL RECE (NOIEMBRIE 2017 – MARTIE 2018)
Instrucþiuni referitoare la
Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 70/2011
privind mãsurile de protecþie
socialã în perioada sezonului rece,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
1. Temeiul legal al acordãrii
ajutoarelor:
OUG nr. 70/2011 privind
mãsurile de protecþie socialã în
perioada sezonului rece, modificatã ºi completatã de O.G. nr.
27/2013 ºi HG nr. 920/2011 pentru
aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare ale OUG nr. 70/2011.
Ajutor pentru incãlzirea locuintei
- mãsura de sprijin, suportata din
bugetul de stat ºi/sau, dupã caz,
din bugetele locale, destinatã
consumatorilor vulnerabili cu
venituri situate pânã la un prag
stabilit de lege ºi care are drept
scop acoperirea integralã sau,
dupã caz, a unei pãrþi din
cheltuielile cu încãlzirea locuinþei.
Ajutorul se acordã pentru
consumatorii de energie termicã
în sistem centralizat, energie
electricã, gaze naturale ºi lemne,
cãrbuni, combustibili petrolieri.
Acesta se acordã numai pentru un singur sistem de încãlzire,
acesta fiind cel principal utilizat.
2. Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei:
Familiile ºi persoanele singure
ale cãror venituri nete lunare pe
membru de familie sunt mai mici
de 615 lei.
Familie - soþul, soþia, precum ºi
alte persoane, indiferent dacã între
acestea existã sau nu relaþii de
rudenie, care au acelaºi domiciliu
ori reºedinþã ºi/sau care locuiesc
ºi gospodãresc împreunã, sunt
înscrise în cartea de imobil ºi sunt
luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreþinere a locuinþei;
Persoana singurã - persoana
care a împlinit vârsta de 18 ani,
care locuieºte singurã ºi nu se mai
aflã în întreþinerea pãrintilor,
precum ºi persoana cu vârsta
cuprinsã între 16 ºi 18 ani, care
locuieºte ºi se gospodãreºte
singurã ºi are capacitate de exerciþiu anticipatã, potrivit prevederilor
art. 40 din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, republicatã.
3. Cuantumurile lunare ale
ajutoarelor pentru încãlzirea

ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;
- Adeverinþã de venit de la
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu pentru
veniturile din activitãþi independente;
- Adeverinþã instituþie de
învãþãmânt, în cazul burselor
pentru elevi ºi studenþi, cu excepþia
burselor de studiu, sociale ºi “Bani
de liceu”;
- Dosar cu ºinã.
B. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Gaze Naturale
- Cerere;
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi
copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/
ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;
- Adeverinþã instituþie de învãþãmânt, în cazul burselor pentru elevi
ºi studenti, cu excepþia burselor
de studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;
- Adeverinþã de venit de la
Direcþia Generalã a Finanþelor
Publice a judeþului Sibiu, pentru
veniturile din activitãþi independente;
- Facturã gaze (luna anterioarã);
- Raport verificãri, încercãri ºi
probe în vederea autorizãrii
aparatului (ISCIR);
- Proces - verbal de pune în
funcþiune a instalaþiei de gaze
(pentru aragaz ºi centralã);
- Dosar cu ºinã.
C. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Energie Electricã
- Cerere;
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi
copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/
ºomaj/alocaþie/indemnizaþie;

locuinþei:
Pentru familiile ºi persoanele
singure beneficiare de ajutor social
care utilizeazã combustibili solizi
sau petrolieri ajutorul lunar este de
58 lei.
4. Cine depune cererea: titularul
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei
este:
- proprietarul locuinþei;
- persoana care a înstrãinat
locuinþa pe baza unui contract cu
clauzã de întreþinere;
- titularul contractului de
închiriere;
- alt membru de familie major ºi
legal împuternicit de proprietar/
titular de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru
persoane singure care nu au
împlinit 18 ani.
5. Acte necesare pentru
depunerea dosarelor
A. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Lemne ºi Cãrbuni
- Cerere ºi declaraþie pe proprie
rãspundere
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi
copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/

- Adeverinþã instituþie de învãþãmânt, în cazul burselor pentru elevi
ºi studenþi, cu excepþia burselor de
studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;
-Adeverinþã de venit de la Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice a
judeþului Sibiu, pentru veniturile din
activitãþi independente;
- Facturã energie electricã (luna
anterioarã);
- Contract de furnizare energie
electricã;
- Dosar cu ºinã.
D. Subvenþie încãlzirea locuinþei
cu Energie Termicã în sistem
centralizat
- Cerere;
- C.I./B.I. pentru membrii familiei
peste 14 ani (original ºi copie);
- Certificate naºtere pentru copii
sub 14 ani (original ºi copie);
- Certificat de cãsãtorie/deces,
hotãrâre judecãtoreascã de divorþ
etc (original ºi copie);
- Act proprietate/contract
închiriere/comodat (original ºi copie);
- Carte de identitate autoturism/
motocicletã (original ºi copie);
- Adeverinþã de venit (inclusiv
bonurile de masã), cupon pensie/
ºomaj/alocaþie/indemnizaþie
(original ºi copie);
- Adeverinþã instituþie de
învãþãmânt, în cazul burselor pentru
elevi ºi studenti, cu excepþia burselor
de studiu, sociale ºi “Bani de liceu”;
-Adeverinþã de venit de la Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice a
judeþului Sibiu, pentru veniturile din
activitãþi independente;
- Dosar cu ºinã.
6. Beneficiarii ajutoarelor pentru

încãlzirea locuinþei au obligaþia de
a anunþa la primãria de domiciliu
orice modificare intervenitã în
componenþa familiei sau veniturilor
de naturã a conduce la modificarea
ajutorului acordat.
Modificãrile se anunþã prin
depunerea unei noi cereri si
declaraþii, însoþitã de actele care
atestã modificarea, în termen de 5
zile de la producerea acestora.
Lista bunurilor ce conduc la
excluderea acordãrii ajutorului
social/ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei/alocaþiei pentru susþinerea familiei
- Bunuri imobile
1. Clãdiri sau alte spaþii locative
în afara locuinþei de domiciliu ºi a
anexelor gospodãreºti;
2. Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã ºi alte
terenuri intravilane care depãºesc
1.000 mp în zona urbanã ºi 2.000
mp în zona ruralã
- Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme ºi/
sau motocicletã/motociclete cu o
vechime mai micã de 10 ani, cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente,
precum ºi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai mare
de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu sau
fãrã remorci, rulote, autobuze,
microbuze
4. ªalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi, cu excepþia
bãrcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc în Rezervaþia Biosferei ”Delta Dunãrii”;
5. Utilaje agricole: tractor,
combinã autopropulsatã
6. Utilaje de prelucrare agricolã:
presã de ulei, moarã de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acþionate hidraulic,
mecanic sau electric;
(*)Aflate în stare de funcþionare
- Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare
de peste 3000 lei, cu excepþia
dobânzii.
- Terenuri/animale ºi/sau pãsãri
1. Suprafeþe de teren, animale
ºi pãsãri a cãror valoare netã de
producþie anualã depãºeºte suma
de 1.000 euro pentru persoana
singurã, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie
NOTÃ: Deþinerea unuia dintre
bunurile menþionate conduce la
excluderea acordãrii ajutorului
social / ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei / alocaþiei pentru
susþinerea familiei.
VERIFICÃRIªISANCÞIUNI
Pentru verificarea veridicitãþii
datelor înscrise în cererile pentru
acordarea ajutorului pentru
încãlzire primarii au obligaþia de a
efectua lunar, la solicitarea
agenþiilor teritoriale, anchete
sociale pentru verificarea
veridicitãþii datelor înscrise în
cerere pentru cel puþin 60% dintre
beneficiarii dreptului la ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei.
Anchetele sociale pot fi efectuate
ºi la sesizarea unor terþi.
În cazul solicitarii ajutoarelor
pentru energie electricã, anchetele sociale se efectueazã obligatoriu pentru toate situaþiile, în termen de 15 zile lucrãtoare de la
data înregistrãrii cererii, în vederea
verificãrii sistemului de încãlzire
utilizat.
Dacã în urma întocmirii anchetei
sociale se constatã cã, la completarea cererii nu s-au declarat
date corecte, dreptul la încãlzirea
locuinþei înceteazã începând cu
luna urmãtoare, iar sumele plãtite
necuvenit cu acest titlu se
recupereazã în condiþiile legii.
Nerespectarea prevederilor
legale de cãtre beneficiari constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 200 lei la
1.000 lei.
Dosarele se depun la Primãria
comunei Racoviþa.
În situaþia în care consumatorii
vulnerabili îndeplinesc condiþiile de
acordare pe parcursul sezonului
rece, stabilirea dreptului la ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei se face
începând cu luna depunerii cererii,
pentru cei care au depus documentele pânã la data de 20 a lunii
respective ºi începând cu luna
urmãtoare pentru cei care au
depus documentele dupã data
prevãzutã mai sus.
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Mijloace moderne de învãþare pentru
elevii de la ªcoala Gimnazialã Racoviþa
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Se reface podul „La Rãzurele”
În scurt timp, vor
începe lucrãrile de
refacere a podului
„La Rãzurele”
din localitatea
Racoviþa, pod a
cãrui structurã de
rezistenþã a fost
grav afectatã de
inundaþiile
înregistrate în
vara anului 2016.

Se modernizeazã reþeaua
electricã din comunã
Societatea responsabilã cu distribuþia energiei
electrice a început lucrarea de modernizare a
reþelei de joasã tensiune din comunã.

Într-o primã fazã, vechiul
pod va fi demolat ºi în
locul acestuia va fi
construit unul nou,
care sã corespundã
tehnic ºi estetic pentru
utilizare. Contractul de
execuþie pentru aceastã
lucrare a fost semnat la
începutul acestei luni, iar
termenul de finalizare,
aºa cum este prevãzut
în contract, este de
22 decembrie 2017.
Valoarea totalã a
contractului este de
230.018,53 lei (la care
se adaugã TVA de
43.703,52 lei), sumele
necesare pentru achitarea
lucrãrii fiind asigurate
de la Guvernul României
ºi bugetul local al
comunei Racoviþa.
Pânã la darea în
folosinþã a noului pod,
cetãþenii ce trebuie sã
circule prin zonã au
asiguratã o rutã
alternativã, un pod
provizoriu amenajat cu
doar câþiva metri în
amonte de cel vechi.

Astfel, într-o primã fazã, la Racoviþa s-a început înlocuirea
stâlpilor de electricitate vechi ºi degradaþi, cu unii noi.
Acþiunea va continua cu înlocuirea cablurilor electrice aeriene
neizolate ºi cu grad mare de uzurã, precum ºi cu înlocuirea
tuturor branºamentelor ºi montarea de blocuri de mãsurã
ºi protecþie noi. De asemenea, contoarele consumatorilor
vor fi aduse la limita de proprietate a fiecãrui imobil, astfel
încât modul de citire ºi de intervenþie sã se poatã efectua
mult mai simplu. Acolo unde existã posibilitatea, contoarele
electrice vor fi montate pe faþada de la stradã a clãdirii, iar în
unele cazuri, acestea vor fi montate pe stâlpi, în interiorul
blocurilor de mãsurã ºi protecþie.
În perioada imediat urmãtoare, lucrarea de modernizare
a reþelei electrice va fi demaratã ºi în satul Sebeºu de Sus.

Transport pentru preºcolari
Primãria comunei Racoviþa anunþã persoanele interesate cã au fost
reluate cursele pentru transportul preºcolarilor din zona de sus a
localitãþii Racoviþa (pe vale-n sus), la Grãdiniþa Racoviþa ºi retur.
Atenþionãm locuitorii cã aceste curse sunt destinate EXCLUSIV
copiilor de vârstã preºcolarã care trebuie sã ajungã la grãdiniþã,
folosirea microbuzului ºcolar pentru transportul pãrinþilor, bunicilor
sau a altor însoþitori, urmând a fi consideratã abuz ºi sancþionatã
conform prevederilor legale în vigoare.
Vã mulþumim pentru înþelegere.

Nu afectaþi lucrãrile de
modernizare ale strãzii Gãrii!

De câteva sãptãmâni au
început lucrãrile de modernizare a strãzii Gãrii, de la
ieºirea din localitatea Racoviþa pânã la staþia CFR.
Din pãcate, responsabilii
cu execuþia acestei lucrãri
au semnalat Primãriei Racoviþa faptul cã unii cetãþeni
nu respectã aºa cum se

cuvine derularea activitãþii,
ignorând semnele amplasate în zonele de lucru ºi
circulând pe aici cu cãruþe
ºi diverse mijloace mecanizate. Atragem atenþia cetãþenilor cã acest gen de fapte provoacã pagube ºi cauzeazã încetinirea derulãrii
procedurii de modernizare,

lucruri care afecteazã întreaga comunitate. Pentru
ajungerea în anumite zone
ale localitãþii apropiate de
aceastã stradã, existã
anumite rute alternative, iar
folosirea acestora este
recomandatã în aceastã
perioadã. Vã mulþumim
pentru înþelegere!

Concurs
pentru micii
jurnaliºti din
Þara Oltului
În perioada
23 octombrie 2017 –
23 mai 2018, copiii
pasionaþi de jurnalism
din zona de sud a
judeþului Sibiu (Þara
Oltului) pot participa la
cea de-a treia ediþie a
concursului „Reporter
în localitatea mea”,
organizat de Biblioteca
Orãºeneascã Avrig în
parteneriat cu Asociaþia
„Prietenii Avrigului”.
Micii jurnaliºti sunt invitaþi sã-ºi trimitã creaþiile
(reportafe, fotoreportaje,
interviuri, eseuri etc) despre întâmplãrile recente
sau de odinioarã, istorii
locale, legende, personalitãþi sau diverse evenimente din localitatea în
care trãiesc, la Biblioteca
Orãºeneascã
Avrig,
prin email (la adresa
bibavrig@yahoo.com)
sau prin poºtã (str. Avram
Iancu, nr. 25, cod poºtal
555200, Avrig, judeþul Sibiu), cu menþiunea „pentru
concursul *Reporter în
localitatea mea*”.
Primele douã ediþii ale
concursului au fost câºtigate de copiii din Scoreiu,
respectiv Turnu Roºu.
Informaþiile ne-au fost
oferite de Maria Grancea,
responsabila Bibliotecii
Orãºeneºti Avrig.

Prevenirea incendiilor
în sezonul rece
1) Verificaþi cu grijã sobele, canalele ºi coºurile de evacuare a
fumului, pentru ca acestea sã nu prezinte fisuri care sã permitã
scânteilor sã incendieze materialele combustibile din apropiere;
2) Tencuiþi ºi spoiþi cu var partea din pod a coºului de fum, în
scopul sesizãrii imediate a fisurilor;
3) Curãþaþi canalele ºi coºurile de fum premergãtor sezonului
rece;
4) Montaþi pe pardoseala combustibilã, în faþa uºiþei de
alimentare cu combustibil, o tablã cu dimensiuni de 0,50x0,70 m;
5) Nu introduceþi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât
focarul, nu lãsaþi uºiþa de la focar deschisã ºi nu supraîncãlziþi
sobele;
6) Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în încãperi unde sunt în
funcþiune mijloace de încãlzit. Pentru mijloacele de încãlzit care
folosesc combustibil lichid, recomandãm:
- Verificarea etanºeitãþii conductelor de alimentare cu
combustibil;
- Interzicerea supraalimentãrii cu combustibil;
- Alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încãlzire
nu este în stare de funcþionare;
- Curãþarea periodicã a conductelor de alimentare.
7) La acoperiºurile cu pantã pânã la 20%, înãlþimea gurii
coºului faþã de învelitoare (mãsuratã pe normala la pantã),
trebuie sã fie de minimum 100 cm. În cazul existenþei unor
elemente supraînãlþate faþã de suprafaþa acoperiºului (atice,
ziduri antifoc etc.), coºurile trebuie sã depãºeascã înãlþimea
acestora cu cel puþin 100 cm, cu excepþia coºurilor situate la
distanþã mai micã de 13 cm de aceste elemente, la care
depãºirea se poate reduce la 50 cm;
8) Canalele de fum se prevãd cu orificii de curãþire prevãzute
cu uºiþe de închidere etanºe duble, din tablã sau din azbociment;
9) La strãpungerea planºeelor combustibile, elementele de
lemn ale planºeelor trebuie sã fie de cel puþin 24 cm de la faþa
interioarã a canalelor de fum;
10) Este interzisã trecerea conductelor de instalaþii prin zidãria
coºurilor de fum precum ºi slãbirea pereþilor coºurilor cu dibluri,
ºanþuri, ancore sau piroane.
PREVENIREA ESTE MAMA ÎNÞELEPCIUNII!
ªef S.V.S.U. Racoviþa,
GEREA LUCIAN
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Podul „La Rãzurele”
face legãtura
între localitatea
Racoviþa ºi zona de
pãºune ºi pãdure
„Valea Lupului”.

