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În ziua alegerilor, ca sã putem
vota candidatul preferat, avem
nevoie de cartea de identitate
sau:
- cartea electronicã de
identitate
- cartea de identitate provizorie
- buletinul de identitate sau
paºaportul diplomatic
- paºaportul diplomatic
electronic
- paºaportul de serviciu
- în cazul elevilor din ºcolile
militare, carnetul de serviciu
militar.
Toate actele trebuie sã fie
valabile în ziua votãrii.
În cazul expirãrii ori în situaþia
în care termenul urmeazã sã
expire în perioada de dinaintea
alegerilor locale, trebuie
solicitat un nou document.

Fãrã bannere!
Deoarece legea nu permite,
în aceastã campanie electoralã, spre deosebire de anii
precedenþi, în localitãþi nu mai
pot fi folosite bannere, mesh-

uri, panouri publicitare mobile,
steaguri publicitare, ecrane
publicitare, publicitate luminoasã, pe vehicule, vehicule
inscripþionate cu sloganuri de
campanie, vehicule care difuzeazã materiale audio. De
asemenea, candidaþii nu au
voie sã mai organizeze nici
spectacole, serbãri sau focuri
de artificii. Singurele materiale
de propagandã electoralã
permise sunt afiºele, dar ºi
acestea trebuie sã respecte
anumite dimensiuni.
De asemenea, aspiranþii la
fotoliile de primari sau cei care
vâneazã locuri de consilieri pot
sã-ºi facã campanie la radio,
la televizor sau în presa scrisã.
Candidaþii le mai pot împãrþi
alegãtorilor broºuri ºi pliante.

Unde sunãm?
Pentru informaþii legate de
legislaþia electoralã, puteþi sã
sunaþi la Autoritatea Electoralã
Permanentã (AEP), la numãrul
de telefon: (021)310.08.24
Informaþii despre secþiile de

votare, candidaþi ºi eventuale
contestaþii, le puteþi solicita la
Biroul Electoral Central (BEC),
la numerele de telefon
( 0 2 1 ) 3 1 3 . 6 7 . 6 6 ;
(021)313.66.76; (021)313.74.79
Dacã sunteþi martori sau
victime ale unor acte de violenþã
în timpul procesului electoral,
sau aveþi de raportat acte
flagrante, sunaþi la numãrul 112.
Încãlcãri ale legii le puteþi
semnala ºi poliþiei locale.

Contravenþii electorale
Contravenþiile legate de
procesul alegerilor locale sunt
prevazute la Capitolul V din
Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritãþilor administraþiei publice. Printre aceste
contravenþii se numãrã:
- prezenþa mai multor
persoane în cabina de vot (cu
excepþia situaþiilor prevãzute de
lege) precum ºi fotografierea
sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de cãtre
alegãtori în timpul exercitãrii
dreptului de vot – se sancþio-

neazã cu amendã de la 600 lei
la 1.000 lei;
- distrugerea, deteriorarea,
murdãrirea, acoperirea prin
scriere sau în orice alt mod a
listelor electorale, a platformelor-program afiºate sau a
oricãror altor afiºe ori anunþuri
de propaganda electoralã – se
sancþioneazã cu amendã de la
600 lei la 1.000 lei;
- comercializarea sau consumul de bãuturi alcoolice pe o
distanþã de 500 de metri în jurul
localului secþiei de votare - se
sancþioneazã cu amendã de la
2.200 lei la 3.000 lei.

alegãtorului sã voteze sau sã
nu voteze o anumitã listã de
candidaþi ori un anumit candidat - se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ºi cu
interzicerea exercitãrii unor
drepturi;
- împiedicarea, prin orice
mijloace, a liberului exerciþiu al
dreptului de a alege sau de a fi
ales - se pedepseºte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani;
- utilizarea unei cãrþi de
alegãtor sau a unui act de
identitate nul ori fals sau a unui
buletin de vot fals - se pedepseºte cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani;
Infracþiuni electorale
- fapta persoanei care
Acestea sunt prevãzute în voteazã prin introducerea în
Codul Penal, Titlul IX. Infracþiuni urnã a mai multor buletine de
electorale, la art. 385 – 393. vot decât are dreptul un
Printre aceste infracþiuni, alegãtor - se pedepseºte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani.
enumerãm:
- oferirea sau darea de bani,
bunuri sau de alte foloase Cifrele alegerilor
(excepþie fac bunurile cu valoa- Votãm pe 5 iunie.
re simbolicã, inscripþionate cu
- Secþiile de votare sunt
însemnele unei formaþiuni
politice) în scopul determinãrii deschise de la ora 7.00 la 21.00.

- Pot vota cetãþenii români
care au împlinit 18 ani, inclusiv
cei care împlinesc aceastã
vârstã în ziua alegerilor.
- Vor fi 18.616 de secþii de
votare.
- Sunt aºteptaþi la urne
18.264.835 de alegãtori.
- 23.637 de operatori de
calculator au fost angajaþi pentru
toatã þara. Ei vã vor aºtepta în
secþiile de votare ºi vã vor verifica
dupã CNP.
- Pentru tipãrirea buletinelor de
vot se va folosi o cantitate de 655
de tone de hârtie. >
- La votare vor fi folosite 93.000
de ºtampile cu menþiunea
„votat”.
- Vor fi confecþionate
18.088.116 timbre autocolante.
- Autoritatea Electoralã Permanentã va cheltui 11.218.000
de lei.
- Peste 50.000 de jandarmi ºi
poliþiºti ºi pompieri vor asigura
buna desfãºurare a alegerilor.
- Bugetul alocat Ministerului
de Interne pentru organizarea
alegerilor locale este de
350.663 mii lei.

Ansamblul “Doruleþ” – pe scenele din judeþ
Ansamblul Folcloric „Doruleþ” din Racoviþa a
reprezentat cu cinste comuna la douã dintre cele
mai importante festivaluri folclorice pentru copii
ºi tineret organizate în judeþul Sibiu: „Moºtenire
din bãtrâni” – Avrig, 8 mai 2016 ºi „La izvorul
dorului” – Tãlmaciu, 28 mai 2016.
La festivalul dela Avrig,
manifestare prestigioasã ce
a ajuns la ediþia a XXII-a, au
fost reprezentate toate zonele
folclorice din judeþul Sibiu. Au
participat aproximativ 500 de
copii, membri ai ansamblurilor sau grupurilor folclorice, soliºti vocali ºi
intsrumentiºti de la instituþii
de învãþãmânt, cluburi ale
elevilor ºi copiilor sau
cãminele culturale din întreg
judeþul. Festivalul „Moºtenire
din bãtrâni” a fost organizat
de Liceul Teoretic “Gheorghe
Lazãr” Avrig ºi Palatul
Copiilor Sibiu - filiala Clubul
Copiilor Avrig, în colaborare
cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Sibiu, cu sprijinul
Primãriei Avrig, Consiliului
Local al oraºului Avrig ºi a
câtorva sponsori locali.
Dupã parada portului
popular, desfãºuratã pe
câteva din strãzile importante
ale Avrigului, la Sala de sport
a Liceului Teoretic “Gheorghe
Lazãr” Avrig s-a desfãºurat
spectacolul concurs din
cadrul festivalului. Câteva ore
bune, publicul destul de
numeros prezent a avut
prilejul de a asista la
momente folclorice valoroase, suþinute de copii
talentaþi ºi pasionaþi de
tradiþiile ºi obiceiurile
strãmoºeºti, ce au meritat cu
vârf ºi îndesat, aplauzele ºi

uralele spectatorilor. În
„spatele” majoritãþii evoluþiilor de pe scena festivalului de la Avrig sunt, cu
siguranþã, sute de ore de
repetiþii, praf inhalat, dragoste
pentru dansul tradiþional ºi
muzica popularã, ambiþia de
a face lucrurile cât mai bine,
precum ºi munca ºi
priceperea unor coregrafilor,
instructorilor, oameni fãrã
ajutorul cãrora nu poate
exista valoare.
Spectatorii prezenþi la
„Moºtenire din bãtrâni” au
avut ocazia de a asista la
fragmente din ºezãtorile
tradiþionale, la diverse obiceiuri ºi tradiþii frumos transpuse în tablouri coregrafice,
au putut asculta melodii
populare cunoscute sau mai
puþin cunoscute, au vãzut
suite de dansuri din cele mai
reprezentative zone etnofolclorice ale judeþului,
„cãlãtoria” propusã de micii
artiºti fiind, cu adevãrat
impresionantã.
Cum este ºi normal pentru
un festival care se respectã,
nici de la „Moºtenire din
bãtrâni” nu a lipsit juriul de
specialitate, care a urmãrit cu
atenþie toate momentele ºi,
la final, a alcãtuit un clasament al celor mai talentaþi
participanþi, organizatorii
oferind premii ºi diplome
celor evidenþiaþi.

Evoluþia Ansamblului Folcloric “Doruleþ” din Racoviþa
a fost apreciatã cum se
cuvine de membrii juriului,
premiul 1 primit cu aceastã
ocazie fiind o nouã recunoaºtere a valorii ºi talentului
de care dau dovadã
componenþii acestei structuri
artistice.
Sâmbãtã, 28 mai 2016, la
Tãlmaciu s-a desfãºurat
ediþia a XI-a a Festivalului
Folcloric “La izvorul dorului”.
Au participat tineri iubitori ai
folclorului românesc autentic
din ºapte judeþe ale þãrii
(Galaþi, Vrancea, Suceava,
Braºov, Teleorlam, Harghita
ºi Sibiu), dansatori, soliºti
vocali ºi instrumentiºti.
Printre reprezentanþii judeþului nostru s-au numãrat ºi
membrii Ansamblului Folcloric “Doruleþ” din Racoviþa.
În cadrul festivalului, la
Casa de Culturã Tãlmaciu,
“Doruleþ” a susþinut un recital
apreciat, aplauzele ºi ovaþiile
publicului fiind deosebit de
cãlduroase.
Chiar dacã nu a fost un
concurs între participanþi, la
multe dintre reprezentaþiile
de pe scenã s-a observat o
calitate artisticã deosebitã,

precum ºi dorinþa protagoniºtilor de a se prezenta cât
mai bine cu putinþã, uneori
impecabil, în faþa publicului
spectator.
Dupã fiecare moment
artistic, reprezentanþii organizatorilor au oferit micilor
artiºti trofeul acestei ediþii a
festivalului ºi o diplomã de
participare.
Festivalul Folcloric „La
izvorul dorului” a fost organizat de Liceul Tehnologic
„Johannes Lebel” Tãlmaciu,
cu sprijinul Primãriei ºi
Consiliului Local al oraºului
Tãlmaciu.

ANUNÞ
IMPORT
ANT
IMPORTANT
Având în vedere prevederile Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului României nr. 8/2016, pentru anul 2016
termenul de platã a impozitului pe clãdiri, impozitului pe
teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport,
se prorogã de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
Pentru anul 2016, contribuabilii care achitã integral,
pânã la data de 30 iunie 2016, impozitul pe clãdiri,
impozitul pe teren ºi impozitul pe mijloacele de transport,
beneficiazã de bonificaþie de 10 %.
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Proces verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local
Racoviþa din data de 25 mai 2016
Încheiat astãzi, 25 mai
2016, în cadrul ºedinþei
ordinare a Consiliului Local
Racoviþa, convocatã prin
dispoziþia primarului nr. 74
din 20 mai 2016. ªedinþa
începe cu 10 consilieri din
cei 11 în funcþie. Lipseºte
motivat dl.Drãgoiu Cornel. La
ºedinþã mai participã ºi dl.
Stoica Simion.
Având în vedere cã
dl.Drãgoiu Cornel lipseºte
motivate, ºedinþa este
condusã de dl. Drãgoi
Dionisie, în calitate de
preºedinte.
Dl. preºedinte supune la
vot procesul verbal al
ºedinþei extraordinare din
luna mai - 10 voturi pentru, în
unanimitate.
Se supune la vot ordinea
de
zi,
împreunã
cu
suplimentarea acesteia cu
cele 3 proiecte de hotãrâre.
Se aprobã - 9 voturi pentru.
Dl. Stoia: eu nu sunt de
acord cu suplimentarea

ordinii de zi.
Dl. Ivan: existã proiect
pentru asfaltarea strãzilor?
Dl. secretar: da, existã
Dl. Ivan: vã rog sã ni-l
prezentaþi.
Dl. primar: cine îºi asumã
rãspunderea pentru întârzierea acestui proiect?
Dl. Ivan: mã bucur cã s-au
realizat proiectele acestea,
însã sunt dezamãgit cã nu sa adus la cunoºtinþa
consiliului local.
Se trece la ordinea de zi.
- Proiect de hotãrâre
privind aprobarea preþurilor
de vânzare pentru masa
lemnoasã din partizile 360,
361 ºi 368.
Dl. primar: eu am propus
preþuri minime, dar am luat
în calcul ºi acoperirea sumei
rezultate din licitaþie pentru
exploatare. Vreau ca oamenii
sã fie mulþumiþi. Dacã aveþi
alte propuneri cu privire la
proiect, le puteþi expune.
Se supune la vot proiectul

- 10 voturi pentru – în
unanimitate.
Proiect de hotãrâre privind
aprobarea aderãrii comunei
Racoviþa la FLAG (Fishing
Local Action Grup – Grup de
acþiune localã pentru pescuit)
din Bazinul Oltului, Cibinului
ºi a afluenþilor acestora, în
vederea participãrii la Programul Operaþional Pentru
Pescuit ªi Afaceri Maritime
2014-2020, Mãsura III.1 ºi III.
2, Sprijin Pregãtitor pentru
înfiinþarea parteneriatelor
public - private ºi elaborarea
strategiilor de dezvoltare
localã integratã a zonelor
pescãreºti.
Dl. Ivan: este o oportunitate de a accesa fondurile
europene. Eu sunt de acord
cu proiectul de hotãrâre.
Dl. primar: am vorbit ºi cu
alte primãrii, la Arpaºu de Jos,
la Rãºinari. Ceilalþi mi-au
spus cã articolele 3 ºi 4 sunt
discutabile. Trebuie sã fim
atenþi, sã ºtim ce ne aºteaptã,

sã ºtim exact ce înseamnã
costuri conexe.
Dl. Cândea: vãd adresa de
la GAL, am avut foarte multe
probleme între Consiliul
Local ºi GAL Þara Oltului. Eu
nu votez acest proiect, mai
ales punctele despre costuri
conexe.
Dl. Stoia: nu ºtim dacã este
bine sã votãm acest proiect
în forma aceasta.
D. Valentin: nu sunt de
acord cu acest proiect.
Dl. ªerban: nu sunt de
acord.
Dl. Telebuº: Nu cred cã
formulãrile sunt corecte.
Acest proiect implicã practice
mai multe proiecte, prima
data trebuie sã aderãm ºi pe
urmã trebuie sã aprobãm o
cotizaþie. Nu cred cã acest
proiect este transparent.
Dl. Stoica: eu sunt de acord
cu aderarea la FLAG.
D-na.Mãerean: Aþi fost
chemat la o întâlnire legatã
de acest proiect?

Dl. primar: da, am fost
chemat, nu am putut merge.
Am vorbit cu dl.primar de la
Rãºinari. Nici dânsul nu a
aprobat acest proiect,
lãsându-l pentru luna iunie.
Se supune la vot proiectul,
6 voturi pentru, 3 împotrivã ºi
o abþinere.
Dl. Ivan: sunt de acord cu
aceste proiecte însã vreau ca
Consiliul Local sã fie consultat cu fiecare proiect pe
care îl depunem pe drumuri.
Dl. secretar: în momentul
derulãrii proiectului, se pot
aduce modificãri cu încadrare în costurile iniþiale, prin
dispoziþie de ºantier, aprobatã de beneficiar ºi proiectant.
- Proiect de hotãrâre privind actualizarea inventarului
bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al comunei
Racoviþa
Se supune la vot proiectul
- 10 voturi pentru - în
unanimitate.

- Proiect de hotãrâre
privind privind implementarea proiectului "REABILITARE DRUMURI COMUNALE ªI REÞEA STRADALÃ,
COM. RACOVIÞA, JUD.
SIBIU".
Dl. Telebuº: M-aº fi
bucurat, când s-a asfaltat pe
strada Protopop Valeriu
Florianu, sã se fi fãcut ºi
trotuare.
Se supune la vot proiectul
– 10 voturi pentru - în
unanimitate.
Dl. Stoica Simion îl întreabã
pe dl. primar de ce îl trimite
pe dl. viceprimar sã controleze ceea ce construieºte?
Nemaifiind altele de discutat, se încheie ºedinþa
ordinarã de consiliu local din
data de 25 mai 2016, drept
pentru
care
semnãm
alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Drãgoi Dionisie
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

Încheiat astãzi, 12 mai
2016, în cadrul ºedinþei
extraordinare a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin
dispoziþia primarului nr. 69 din
9 mai 2016.
ªedinþa începe cu 9 consilieri din cei11 în funcþie. Dl.
Drãgoiu Cornel a fost în cursul
zilei de astãzi. Este de acord
cu proiectul de hotãrâre.
Lipseºte motivate dl.Telebuº
Marius. ªedinþa este condusã
de domnul Drãgoi Dionisie.
Se supune la vot ordinea de
zi. Se aprobã în unanimitate 9 voturi pentru.
- Proiect de hotãrâre privind
suplimentarea utilizãrii din
excedentul bugetar constituit
la data de 31.12.2015, a sumei
de 20,00 mii lei, pentru lucrãri
de investiþii - secþiunea
dezvoltare, pentru anul 2016
Dl. Cândea: Consider cã
investiþia este oportunã la
Sebeºu de Sus.

Dl. Stoia: Nu sunt de acord
cu ieºirea spre toaletã,
cãminul este mic.
Dl. primar: Din cãmin se va
intra într-un hol ºi dupã în
toalete. Nu se va va intra direct
în toaletã din cãmin aºa cum
aþi înþeles dumneavoastrã.
Dl. Stoia: Nu cred cã este
bine gânditã toaleta.
Dl Stoica: Problema asta era
binevenitã mai devreme. Nu
ºtiu dacã este bine sã facem
toaleta în campanie electoralã.
Sunt de acord, însã nu acum,
deoarece este campanie
electoralã. Deci, eu nu sunt de
acord cu rectificarea bugetarã.
D-na Mãerean: Nu sunt de
acord ca în campania electoralã sã se foloseascã bani
din excedentul bugetar. Vreau
sã întreb cum este bucãtãria
la Sebeºu de Sus? Sunt de
acord sã se facã, însã trebuie
pusã la punct bucãtãria. Nu neaþi întrebat despre lucrarea din

Hotãrârea nr 35

privind implementarea proiectului "REABILITARE
DRUMURI COMUNALE ªI REÞEA STRADALÃ, COM.
RACOVIÞA, JUD. SIBIU"
Având în vedere temeiurile
juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 ºi art. 121 alin. (1)
ºi (2) din Constituþia României,
republicatã;
b) art. 8 ºi 9 din Carta europeanã a autonomiei locale,
adoptatã la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatã prin
Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) ºi art. 1166 ºi
urmãtoarele dinLegea nr. 287/
2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, referitoare la contracte
sau convenþii;
d) art. 20 ºi 21 din Legea cadru
a descentralizãrii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ºi d)
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind
finanþele publice locale, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
Þinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea
nr. 24/2000 privind normele de
tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se
menþioneazã urmãtoarele

avize, prevãzute de lege:
- Decizia etapei de evaluare
iniþialã emisã de Agenþia pentru
Protecþia Mediului Sibiu;
- Notificare DSP;
- Notificare DSVSA Sibiu;
În temeiul prevederilor art. 45
alin. (1) ºi celor ale art. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/
2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Luând act de:
a) Expunerea de motive a
primarul Comunei Racoviþa în
calitatea sa de iniþiator, cu nr.
2149/24.05.2016, prin care se
susþine necesitatea ºi oportunitatea proiectului, precum ºi
potenþialul economic al investiþiei constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitãþii;
b) raportul de specialitate al
secretarului delegat al Comunei Racoviþa cu nr. 2148/
24.05.2016, prin care se motiveazã, în drept ºi în fapt, necesitatea ºi oportunitatea proiectului, precum ºi potenþialul
economic al investiþiei, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitãþii;
- rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului
Local Racoviþa,

comuna Racoviþa cu privire la
gardurile din localitate.
Trebuia sã ne informaþi. Nu
sunt de acord cu investiþii în
campania electoralã.
Dl. Ivan: Vreau o copie dupã
contractul de lucrãri referitor la
gardul din comunã.
Dl. secretar: Vã rog sã faceþi
o cerere scrisã ºi vã pun la
dispoziþie o copie dupã
contract.
D-na: Mãerean: Referitor la
proiectul cu privire la Asociaþia
Doruleþ. Nu am ºtiut cã
asociaþia are sediul în Turnu
Roºu.
Dl. Tulpan: Sã ºtiþi d-na
Mãerean cã în anul 2012, în
luna înainte de alegeri, s-au
fãcut lucrãri la Sebeºu de Sus.
Toþi primarii au propus sã se
facã în perioada mandatului ºi
mai ales în campaniile
electorale.
Dl. Ivan: Noi avem dreptul sã
fim informaþi, sã analizãm

am aprobat foarte multe
lucrãri. Sigur, faptul cã aceastã
proiectele de hotãrâre, sã le lucrare se aprobã într-o ºedinþã
dezbatem. Ne puneþi în faþa în timpul campaniei elecunui fapt, acela de aconstrui torale, nu cred cã construcþia
toalete la Sebeºu de Sus. toaletelor la Sebeºu de Sus
Suma este foarte mare. Vã rog are un impact pentru ca dl.
sã ne puneþi la dispoziþie un primar sã obþinã un nou
proiect, liste de cantitãþi. Dacã mandat, aceastã lucrare
noi astãzi aprobãm proiectul, oricum se va face.
Dl. primar: Vreau sã vã spun
când credeþi cã încep lucrãrile?
Dl. primar: Vã pun la cã Ansamblul Doruleþ al ªcolii
dispoziþie ºi chiar îl rog pe dl. Gimnaziale Racoviþa a luat
Stoia, pentru cã e domeniul locul I la Moºtenire din Bãtrâni,
dumnealui, sã verifice listele festival desfãºurat la Avrig.
Dl. Stoia: Eu aº cere pãrerea
de cantitãþi ºi sã dea o valoare
estimativã a lucrãrii. Prima cetãþenilor cu privire la acest
datã trebuie obþinute toate proiect.
Dl. Stoica: Aº vrea sã se facã
avizele pe proiect autorizaþia de
construire ºi dupã se va putea un proiect pe Cãminul Cultural
de la Sebeºu de Sus.
demara lucrarea.
Dl. Ivan: Propun amânarea
Dl. Ivan: Sunt de pãrere cã
lucrarea este binevenitã, însã acestui proiect de hotãrâre.
Se supune la vot proiectul
trebuie gânditã în ansamblu,
sã gãsim fonduri pentru tot de hotãrâre: 2 voturi pentru
cãminul. Eu zic cã lucrarea sã (domnii Drãgoiu Cornel ºi
Cândea Valeriu) ºi 8 abþineri.
se facã dupã alegeri.
Proiectul de hotãrâre iniþiat
Dl. Cândea: Pe parcursul a
4 ani s-au fãcut foarte multe, de dl. primar se respinge.

În continuare, se supune la
vot procesul verbal al ºedinþei
anterioare. Se voteazã în
unanimitate - 9 voturi pentru.
Dl. secretar: Într-o ºedinþã
viitoare, aº vrea sã propun un
proiect de hotãrâre pentru
instalarea unui sistem audiovideo pentru ca ºedinþele de
consiliu
local
sã
fie
înregistrate. Consider cã prin
acest proiect vom creºte foarte
mult transparenþa cu privire la
Consiliul Local, cetãþenii vor
avea un acces mult mai uºor
la ceea ce se discutã, vom
elimina complet discuþiile cu
privire cã nu s-a notat tot ceea
ce s-a spus în procesul verbal
al ºedinþei.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa de consiliu
extraordinarã din data de 12
mai 2016, drept pentru care
semnãm alãturat:
Preºedinte de ºedinþã,
Drãgoi Dionisie
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

Constatând necesitatea de
a asigura resursele financiare
pentru realizarea investiþiilor
publice de interes local, a cãror
documentaþie tehnico-economicã/notã de fundamentare a
fost aprobatã prin Hotãrârea
Consiliului Local nr.15/2016
privind Hotãrârea de aprobare
a SF/DALI ºi a indicatorilor
tehnico-economici,

integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 5 - Se aprobã asigurarea
cofinanþãrii, conform bugetului
proiectului.
Art. 6 - Reprezentantul legal
al comunei este, potrivit legii,
primarul acesteia, în dubla sa
calitate ºi de ordonator principal
de credite, domnul Olariu
Simion.

Art. 7 - Aducerea la îndeplinire
a prezentei hotãrâri se asigurã
de cãtre primarul comunei
Racoviþa, dl. Olariu Simion.
Art. 8 - Prezenta hotãrâre se
comunicã, prin intermediul
secretarului comunei Racoviþa,
în termenul prevãzut de lege,
primarului comunei Racoviþa ºi
prefectului judeþului Sibiu ºi se
aduce la cunoºtinþã publicã

prin afiºarea la sediul primãriei, precum ºi pe pagina de
internet www.racovita-sb.ro.
Adoptatã în Racoviþa, la 25
mai 2016.
Preºedintele de ºedinþã,
Consilier
Drãgoi Dionisie
Contrasemneazã,
Secretar delegat
Hulpuº Marius Gheorghe

Consiliul Local al Comunei
Racoviþa adoptã prezenta
hotãrâre.
Art. 1 - Se aprobã implementarea proiectului "REABILITARE DRUMURI COMUNALE ªI REÞEA STRADALÃ,
COM. RACOVIÞA, JUD. SIBIU",
denumit în continuare Proiectul.
Art. 2 - Cheltuielile aferente
Proiectului se prevãd în bugetul
local pentru perioada de realizare a investiþiei, în cazul
obþinerii finanþãrii prin Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3 - Autoritãþile administraþiei publice locale se obligã
sã asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de
mentenanþã a investiþiei pe o
perioadã de minimum 5 ani de
la data efectuãrii ultimei plãþi în
cadrul Proiectului.
Art. 4 - Numãrul locuitorilor ºi
operatorii economici deserviþi
de Proiect, dupã caz, precum
ºi caracteristicile tehnice ale
Proiectului, sunt cuprinse în
anexa 1, care este parte

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 35/2016
Nr. Crt.
1.

Nr. Crt.
1.
Nr. Crt.
1.

2.
3.

Numãrul de locuitori deserviþi prin proiect
2760
Lista agenþilor economici deserviþi prin proiect
Denumire
Adresa
Activitate desfãºuratã
Nu este cazul
Caracteristici tehnice ale proiectului (lungimi, arii, volume,
capacitãþi etc.)
Lungime drumuri - 5.265 m
Strada Cornel Lupea, L-783 m
Strada Sebeºului, L-95 m
Strada Eroilor, L-274 m
Strada Bisericii, L-60 m
Strada Cãminului, L-166 m
Strada Valea Moaºei, L-1.317 m
DC 58, L-2.570 m
Parte carosabilã 4.00 ~ 5.50 m
Acostamente 0-050 m

PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
CONSILIER
DRÃGOI DIONISIE

CONTRASEMNEAZÃ
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

rosu galben albastru negru

Procesul verbal al ºedinþei extraordinare a Consiliului
Local Racoviþa din data de 12 mai
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Serviciul
Public
Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile,
titularul acestuia are obligaþia sã solicite serviciului public
comunitar de evidenþã a persoanelor eliberarea unei noi cãrþi
de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se
primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã, dacã este
cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai
micã de 14 ani, dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte

la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã împlinirea
vârstei de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã
atât 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 ºi a taxei de timbru de 5 lei, achitate 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
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa persoanelorConsilier, Elena- Delia Stancu
ATENÞIE!

În ziua de sâmbãtã, 4 iunie 2016, programul de lucru cu
publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu este între orele 8 ºi 16, iar
duminicã, 5 iunie 2016, programul este între orele 7 ºi 21.
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment evidenþa
persoanelorConsilier Elena- Delia Stancu

Combaterea efectelor nedorite cauzate de cãpuºe este
în mod fundamental, pe lângã
o problemã de sãnãtate publicã ºi o chestiune economicã,
care trebuie sã îºi facã efectele
pe termen mijlociu ºi lung.
Reuºita acþiunilor de combatere a cãpuºelor cere o concepþie ºi o execuþie corectã,
având în vedere cã o activitate
ocazionalã, facultativã sau de
rutinã, este echivalentã cu o
irosire a eforturilor specifice ºi
a fondurilor investite. Lupta
pentru diminuarea populaþiilor
de cãpuºe trebuie sã fie
condusã
prin
metode
ecologice ºi medicale, în
mediul lor de viaþã liberã ºi
respectiv pe animalele gazdã.
Cu cât se au în vedere mai
multe caracteristici biologice,
cu atât cresc ºansele de
reuºitã.
În acest context este
necesar ca toþi factorii implicaþi
în aceastã activitate, respectiv
autoritãþiile locale, crescãtorii
de animale, alte segmente de
populaþie, pe lângã specialiºtii
din domeniu, trebuie sã deþinã
unele informaþii cu referire la
rolul pe care cãpuºele îl au ca
parazit ºi în principal ca vector
în transmiterea unor boli grave
la oameni ºi animale.
Cãpuºele sunt artropode
parazite ce populeazã suprafaþa corpului fiind gãsite pe
tegumentele mamiferelor, sau
în blana lor, sau pe pielea
pãsãrilor.
Sunt paraziþi hematofagi,cu
ajutorul aparatului bucal se
hrãnesc prin înþepat ºi supt ºi
se prind ferm de pielea animalului. Sunt necesare mai
multe zile pânã când sunt
saturate cu sânge. În acest
timp masa lor corporalã creºte
semnificativ. Ciclul biologic al
cãpuºelor (larvã, nimfã ºi

adult) are nevoie de 3 gazde
pe care se dezvoltã
consumându-le sângele. O
femelã adultã consumã cel
puþin 0,6 ml sânge ºi depune
cel puþin 10.000 de ouã.
Viaþa cãpuºelor pe corpul
gazdei este scurtã (cîteva zile),
diferã în funcþie de numãrul de
gazde necesare realizãrii
ciclului biologic ºi de
capacitatea fiecãrui stadiu de
a rezista la înfometare.
Cãpuºele sunt de dimensiuni foarte mici, însã pot fi
vizibile cu ochiul liber, masculii
sunt negri, iar femelele sunt
negre cu abdomenul roºu.
Dupã afinitãþile ecologice,
cãpuºele se clasificã în
cãpuºe endofile (de adãpost)
ºi cãpuºe exofile.
Cãpuºele endofile sunt cele
care trãiesc în grajduri,
locuinþe, crãpãturile zidurilor,
vizuini, peºteri ºi paraziteazã
animalele în perioadele de
odihnã.
Cãpuºele exofile, cu prezenþã în spaþiul liber, se urcã
pe firele de iarbã sau se
deplaseazã pe pãºune pentru
a gãsi gazdele. În cazul în care
condiþiile sunt nefavorabile, ele
se ascund în tufiºuri, în sol etc.
Ataºarea de gazdã se face în
timpul trecerii acesteia pe lângã
firele de iarbã pe care se
gãsesc cãpuºele, localizânduse preponderent în zona
capului ºi a gâtului speciei
parazitate.
Înmulþirea exageratã ºi
rãspândirea cãpuºelor pe arii
tot mai extinse, ajungând din
zonele împãdurite, pânã în
grãdinile din spatele locuinþelor
a fost generatã de o serie de
factori, incluzând:
• specificul înmulþirii cãpuºelor, o femelã adultã depune
peste 10.000 de ouã într-un
ciclu evolutiv,

• înmulþirea explozivã a
populaþiilor de câini comunitari,
pisici, rozãtoare ºi de animale
sãlbatice, ca principali vectori,
• modificãrile în utilizarea
pesticidelor,
• comerþul intensiv cu
animale,
• numãrul mare de clãdiri
sau spaþii urbane pãrãsite,
adãposturi de animale neigienizate ºi nedezinfectate,
• dezvoltarea zonelor
suburbane.
Cãpuºele paraziteazã o
varietate foarte mare de gazde
terestre, cum ar fi: amfibieni,
reptile, pãsãri ºi mamifere.
Calea de a infesta ºi de a
infecta ca vector, o nouã gazdã
este contactul fizic (ele nu sar,
nu zboarã, dar se ataºeazã de
corpul victimei).
Localizarea pe gazdã diferã
în funcþie de specia acesteia ºi
de stadiul evolutiv, astfel:
• la bovine - pe perineu, pliul
iei, axilã dar ºi pe salbã, la baza
coarnelor , pe uger, coadã;
• la ovine – în zona sternalã,
membrlele, coadã, pliurile
salbei,etc;
• la cabaline – pe coamã ºi
coadã,
• la câine – în regiunea
capului, regiunea axilarã faþa
internã a coapsei,
• la pisicã ºi pãsãri – în
regiunea capului ,
Afecþiunile pe care capuºele
le pot determina la animale se
manifestã prin tendinþa acestora de a se scãrpina continuu
la locul unde este localizatã
cãpuºa. Zona este uºor inflamatã ºi dureroasã, pot apãrea
semne de apatie, febrã, anemii, paralizii, stãri alergice, ºoc
anafilactic ºi chiar moartea
animalului.
În organismul uman afecþiunile au ca simptome manifestãri asemãnãtoare gripei:

febrã, cefaleea, greaþã, vomã,
uneori simptomele pot evolua
sub clinic, greu de sesizat. .În
plus, rãnile pe care le produc
creeazã porþi de intrare pentru
infecþii secundare, sau produc
diferite afecþiuni ale pielii,
durere sau tumefacþii.
Pe lângã acþiunea directã,
cãpuºele sunt transmiþãtori ai
unor agenþi patogeni care
produc boli atât la om, cât ºi la
animale, fiind clasificate pe
locul doi, dupã þânþari, în ceea
ce priveºte importanþa medicalã ºi veterinarã ca vectori.
Cãpuºele transmit (vehiculeazã) o serie de agenþii
patogeni, respectiv:
- prin salivã - injectarea de
salivã produce lezarea vaselor
de sânge ºi transmiterea unor
boli grave (boala Lyme, bacterioze, leptospiroze, babesioze
sau un tip de meningoencefalitã)
- prin consum de lapte crud
sau produse lactate obþinute
din lapte netratat termic se
poate produce infectarea cu
virusul encefalitei de cãpuºe la
om.
În baza acestor informaþii,
personalul de specialitate din
cadrul serviciilor sanitare
veterinare
atenþioneazã
autoritãþiile locale, proprietarii
de animale ºi nu în ultimul
rând populaþia de necesitatea
efectuãrii de urgenþã a unor
acþiuni, stabilite prin programe
comune cu alte autoritãþi de la
nivel judeþþean, respectiv:
• Identificarea permanentã a
zonelor considerate cu risc
biologic ridicat ºi informarea
celorlalte autoritãþi responsabile;
• Iniþierea unor campanii de
informare, prin medicii veterinari oficiali, în zonele cu risc
ridicat, pentru conºtientizarea
crescãtorilor de animale, a

organizaþiilor pentru protecþia
animalelor cu mãsurile ce se
impun pentru prevenirea infestãrii animalelor ºi a imbolnãvirii
oamenilor prin inþepãtura de
cãpuºã;
• Responsabilitatea autoritãþiilor locale privind efectuarea
dezinsecþiilor în spaþii ºi clãdiri
nefuncþionale, în parcuri, zone
de agrement, pajiºti naturale
cu vegetaþie abundentã, precum ºi colectarea ºi deparazitarea câinilor comunitari;
• Efectuarea lucrãrilor de
defriºare a resturilor vegetale
necomestibile a arboretului de
pe suprafeþele de pajiºti
naturale infestate;
• Monitorizarea permanentã
a modului cum sunt respectate
reglementãrile legale privind
circulaþiei animalelor (bovine,
ovine, caprine, animale de
companie) prin localitãþi, in
parcuri ºi locuri de agreement;
•
Efectuarea,
prin
personalul sanitar veterinar,
de examene clinice la
speciile de animale gazdã a
cãpuºelor, precum ºi afluirea
de probe la laboratorul
D.S.V.S.A. judeþean pentu
identificarea cãpuºelor prin
examene de specialitate;
• Efectuarea tratamentelor
antiparazitare la animalele din
zonele þintã, deparazitarea
prin îmbãieri generale sau
locale, dupã caz;
• Colaborarea cu medicii
veterinari pentru efectuarea
acþiunilor sanitare veterinare,
în special a tratamentelor
antiparazitare
ºi
a
dezinfecþiilor, dezinsecþiilor ºi
a deratizãriilor, în situaþile în
care aceste acþiuni se impun;
• Colaborarea permanentã
cu alte autoritãþi judeþene,
responsabile, prin informãri
reciproce ºi acþiuni comune
pentru realizarea mãsurilor

cuprinse în programul
judeþean;
• Populaþia sã se protejeze
purtând îmbrãcãminte adecvatã, la picnic, sã evite zonele
împãdurite sau cu vegetaþie
înaltã în perioada caldã a anului
ºi sã reþinã în cazul unei
înþepãturi:
- cãpuºele nu se rup, ci se
extrag cu o pensetã chiar de la
locul de inserþie pe piele, altfel
cleºtii cãpuºii rãmân în interiorul pielii ºi pot infecta locul
unde au pãtruns;
- dupã îndepãrtarea cãpuºei,
se dezinfecteazã locul cu iod;
- dacã starea generalã nu se
amelioreazã, trebuie mers de
urgenþã la medicul de specialitate.
La realizarea acþiunilor pentru
limitarea infestãrii cu cãpuºe a
oamenilor ºi a animalelor, un
rol hotãrâtor revine, pe lângã
implicarea personalul din cadrul D.S.P., a personalului din
reþeaua sanitarã veterinarã, a
altor autoritãþi judeþene, autoritãþilor locale, prin gestionarea
spaþiilor, a clãdirilor nefuncþionale, prin efectuarea acþiunilor
de toaletare ºi igenizare a zonelor cu vegetaþie în exces, prin
gestionarea câinilor fãrã stãpân. De asemenea, crescãtorii
de animale au obligaþia sã
sesizeze personalul sanitar
veterinar de prezenþa paraziþiilor pe animale, sã respecte
data stabilitã pentru efectuarea
tratamentelor. Populaþia, trebuie sã evite, pe cât posibil,
zonele cu vegetaþie abundentã,
sã se protejeze în zonele
identificate cu risc favorabil
muºcãturii de cãpuºe, prin
folosirea de îmbrãcãminte de
protecþie adecvatã.
Dr. Penþea Ioan,
Secretar Executiv al
Colegiului Medicilor
Veterinari din Judeþul Sibiu

Ajutoare excepþionale, cu caracter temporar
temporar,, acordate fermierilor din sectorul laptelui
ºi al produselor lactate
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã în perioada 30 mai – 6 iunie 2016, producãtorii
care nu au depus cereri în prima perioada de depunere ºi care
îndeplinesc condiþiile de eligibilitate, pot depune cereri pentru
ajutorul excepþional destinat fermierilor din sectorul laptelui ºi
produselor lactate, conform HG 367/2016, de modificare a HG
nr. 160/16 martie 2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa
la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al Comisiei de acordare a
unor ajutoare excepþionale cu caracter temporar fermierilor din
sectorul creºterii animalelor.
Cererile se depun la Centrele judeþene APIA, respectiv la centrul
judeþean al Municipiului Bucureºti.
Pentru a beneficia de ajutorul financiar producãtorii de lapte
de vacã trebuie sã îndeplinescã cumulativ urmãtoarele condiþii:
- sunt înscriºi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin
Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca producãtori
cu cote de livrãri pentru anul de cotã 2014-2015, ºi deþin cotã de
livrãri la data de 31 martie 2015;
- sunt în activitate, au încheiat un contract pe o perioadã de
minimum 6 luni, valabil la data depunerii solicitãrii, cu un prim cumpãrãtor, ºi deþin cel puþin un document fiscal care sã ateste

livrarea laptelui, aferent contractului;
- producþia de lapte livratã pe beneficiar este de minimum 5
tone lapte în anul de cotã 2014-2015.
Suma cuvenitã fiecãrui producãtor, în cazul ajutorului financiar,
pentru cele douã perioade de depunere, se calculeazã de cãtre
A.P.I.A. conform cantitãþii de lapte livratã în anul de cotã 20142015, astfel:
- 240 euro/beneficiar pentru producãtorul care a livrat o cantitate
de lapte cuprinsã între 5 tone inclusiv ºi 20 tone inclusiv;
- 12 euro/tonã pentru producãtorul care a livrat o cantitate de
lapte mai mare de 20 tone ºi pânã la 200 tone inclusiv;
- 2900 euro/beneficiar pentru producãtorul care a livrat o
cantitate de lapte mai mare de 200 tone.
În situaþia în care beneficiarii nu utilizeazã în totalitate plafonul
alocat pentru care au depus cereri, diferenþa se redistribuie în
cadrul aceluiaºi sector, cãtre aceiaºi beneficiari eligibili ºi
cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de producþie
realizatã în perioada de referinþã, se recalculeazã în sensul
creºterii acestuia, cu 10 zile lucrãtoare înainte de efectuarea
plãþii.
În situaþia în care plafonul din sectorul lapte se depãºeºte,

cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de producþie
realizatã în perioada de referinþã se recalculeazã în sensul
diminuãrii acestuia cu un procent calculat de APIA pânã la limita
sumei aprobate, cu 10 zile lucrãtoare înainte de efectuarea plãþii.
Materialele de informare referitoare la Campania de primire a
cererilor de acordare a ajutorului financiar în sectorul laptelui
sunt disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.
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HOTÃRÂREA NR. 32
privind aprobarea preþurilor de vânzare pentru masa
lemnoasã din partizile 360, 361 ºi 368
Consiliul Local al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Racoviþa cu nr. de înregistrare 2112/
20.05.2016;
- Raportul de specialitate cu nr. 2111/20.05.2016;
- Adresa nr. 10615/20.05.2016, înregistratã la Primãria comunei Racoviþa cu nr. 2110/
20.05.2016, cu privire la aprobarea preþurilor de vânzare pentru masa lemnoasã din
partizile 360, 361 ºi 368;
- Contractul de administrare nr. 1554/22.12.2015, încheiat între Regia Naþionalã a
Pãdurilor – ROMSILVA ºi Comuna Racoviþa privind administrarea fondului forestier al
comunei Racoviþa;
- Hotãrârea nr. 924 din 4 noiembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicã;
- Vãzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 2 lit. c, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b , din Legea
nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
HOTÃRÃªTE :
Art. 1 Se aprobã preþurile de vânzare pentru masa lemnoasã din partizile 360, 361 ºi
368, în conformitate cu anexele nr. 1, 2 ºi 3, care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre;
Art. 2 Cu ducererea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã viceprimarul
comunei Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la 25 mai 2016.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
DRÃGOI DIONISIE
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

IMPORTANT!
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Începând cu data de 1 iunie, toþi cetãþenii din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
ce doresc sã achiziþioneze lemn din partizile 360, 361 ºi 368, sunt aºteptaþi
în zona aferentã acestor exploatãri, cu actul de identitate.

Fotbal

S-a încheiat campionatul...
De câteva zile s-a încheiat ºi returul ediþiei 2015 – 2016 a Ligii a V-a, Seria II – Sibiu.
În partidele disputate, echipa AS Viitorul Racoviþa a obþinut urmãtoarele rezultate:
- Etapa 10, 27 martie 2016,
AS Viitorul Racoviþa - Bucegi Veºtem
- Etapa 11, 3 aprilie 2016,
AS Chirpãr - AS Viitorul Racoviþa
- Etapa 12, 10 aprilie 2016,
AS Viitorul Racoviþa - A.S. Turnu Roºu
- Etapa 13, 16 aprilie 2016,
AS Sion Sibiu - AS Viitorul Racoviþa
- Etapa 14, 24 aprilie 2016,
AS Viitorul Racoviþa – Lyons Club Vurpãr
- Etapa 15, 7 mai 2016,
Corsav Veºtem - AS Viitorul Racoviþa
- Etapa 16, 15 mai 2016,
AS Viitorul Racoviþa - A.S. Arpaºu
- Etapa 17, 22 mai 2016,
AS Viitorul Racoviþa - A.S. Bradu
- Etapa 18, 29 mai 2016,
AS Nocrich - AS Viitorul Racoviþa
Echipa AS Viitorul Racoviþa a încheiat campionatul pe locul 10 al clasamentului, cu 10

(2 – 2);
(5 – 0);
(1 – 5);
(4 – 3);
(2 – 5);
(0 – 3);
(0 – 2);
(0 – 4);
(4 – 0).
puncte.

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.
ATENÞIE!
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!

