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Alegeri locale 2016 – rezultate
Consiliul Local la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
(Extras)
- numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale
din circumscripþia electoralã: 2356
- numãrul total al alegãtorilor potrivit listei electorale
permanente: 2335
- numãrul total al alegãtorilor potrivit copiilor de pe listele
electorale complementare: 2
- numãrul total al alegãtorilor potrivit listelor electorale
suplimentare: 12
- numãrul total al alegãtorilor în cazul cãrora s-a folosit
urna specialã: 7
- numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne,
înscriºi în listele electorale din circumscripþia electoral: 1387
- numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne,
înscriºi în listele electorale permanente: 1367
- numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne,
înscriºi în copiile de pe listele electorale complementare: 1
- numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne,
înscriºi în listele electorale suplimetare: 12
- numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne,
în cazul cãrora s-a folosit urna specialã: 7
- numãrul total al voturilor valabil exprimate: 1307
- numãrul total al voturilor nule: 80
- numãrul buletinelor de vot primite: 2600
- numãrul buletinelor de vot neîntrebuinþate ºi anulate: 1213

Numãrul total al voturilor valabil exprimate, obþinute de
fiecare listã de candidaþi ºi de fiecare candidat independent:
- Partidul Naþional Liberal – 507
- Partidul Social Democrat - 433
- Partidul Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor – 291
- Partidul Social Românesc – 76
Numãrul de mandate ce revin fiecãrei liste de candidaþi,
precum ºi candidaþilor independenþi:
- Partidul Naþional Liberal – 4
- Partidul Social Democrat – 4 (3 mandate atribuite în prima
etapã + un mandat atribuit în etapa a doua)
- Partidul Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor – 2
- Partidul Social Românesc – 1 (un mandat atribuit în etapa
a doua)
Lista candidaþilor cãrora li s-au atribuit mandate:
- Nicula Iustin – PNL
- Telebuº Marius Iulian – PNL
- Drãgoiu Cornel Mircea – PNL
- Bucur Ioan – PNL
- Ivan Simion - PSD
- Stoia Ioan – PSD
- Bucur Simona – PSD
- Marcu Vasile Ilie – PSD
- Popa Ioan Sorin – ALDE
- Belciu Dan Alin – ALDE
- Trifu Claudiu Valer – PSRO

Consiliul Local Racoviþa ºi-a început activitatea.
Ioan Stoia este noul viceprimar a comunei
Noul for legislativ al comunei Racoviþa, alcãtuit în urma
desfãºurãrii alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, ºi-a început
activitatea marþi, 21 iunie. La ºedinþa de constituire a Consiliului
Local Racoviþa, convocatã prin Ordinul Prefectului judeþului Sibiu,
a fost ales ºi noul viceprimar al comunei.
Marþi dupã amiaza, în prezenþa subprefectului Anca Livia ªandru,
s-a desfãºurat ºedinþa de constituire a noului Consiliu Local
Racoviþa.
Dincolo de emoþiile ce s-au putut observa la majoritatea
consilierilor aleºi, în mod deosebit la cei ce se aflã la primul
mandat de ales local, întâlnirea s-a desfãºurat în limitele normale
impuse de caracterul sãu special, nefiind înregistrate momente
deosebite.
Primul preºedinte de ºedinþã al noului Consiliu Local Racoviþa
a fost “decanul” de vârstã al aleºilor, Ioan Sorin Popa, acesta
achitându-se cu succes de toate obligaþiile impuse de legislaþia
în vigoare. (În conformitate cu prevederile legale, “decanul” de
vârstã al aleºilor a condus ºedinþa de constituire, prerogativele
sale fiind preluate, ulterior, de Dan Alin Belciu, ales pentru a
conduce cea de-a doua parte a întâlnirii.)
Încet-încet, ordinea de zi propusã pentru acestã primã întâlnire
a fost parcursã (s-a constituit Comisia de validare a legislativului
local, a fost validat fiecare consilier cãruia i s-a atribuit mandat,
aleºii au depus jurãmântul ºi a fost constituit Consiliul Local
Racoviþa).
Momentul cel mai aºteptat al ºedinþei a fost cel rezervat alegerii
viceprimarului comunei. Pentru ocuparea acestei funcþii, au fost
fãcute trei propuneri (Ioan Stoia – propus de Simion Ivan, Dan

Alin Belciu – propus de Ioan Sorin Popa ºi Claudiu Valer Trifu –
s-a propus singur), dupã desfãºurarea alegerilor, câºtigãtor fiind
declarat Ioan Stoia (PSD), ce a obþinut 6 din voturile celor 11
consilieri.
Tot în cadrul acestei întâlniri au fost formate ºi comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Racoviþa.
Alegerile locale din data de 5 iunie 2016 au adus mai multe
noutãþi în ceea ce priveºte legislativul local din comuna Racoviþa,
doar 5 din cei 11 consilieri locali nou aleºi fiind membri ºi în
legislativul local trecut. Ceilalþi 6 consilieri sunt la primul mandat

de ales local.
Modificãri importante sunt ºi în ceea ce priveºte componenþa
Consiliului Local Racoviþa, PNL având acum mai puþin cu trei
mandate ca în legislatura trecutã (4 mandate), iar PSD câºtigând
un mandat (4 mandate), ALDE (2 mandate) ºi PSRO (1 mandat)
nu au mai fost reprezentate pânã acum în legislativul local din
Racoviþa.

Sosesc ajutoarele alimentare
Din data de 21 iunie,
Ministerul Fondurilor Europene
a început livrarea celei dintâi
tranºe a alimentelor din cadrul
Programul Operaþional Aju-

torarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) finanþat din
Fondul de ajutor european
destinat celor mai defavorizate
persoane. În judeþul Sibiu vor

Produs

Ambalare

Fainã albã de grâu
Mãlai
Paste fãinoase
Ulei
Zahãr
Conservã carne de vitã
Conservã pateu de ficat de porc
Orez
Conservã de pastã de tomate
Fasole boabe

pungã de 1 kg.
pungã de 1 kg.
pungã de 400 g.
Sticlã din plastic de 1 l.
pungã de 1 kg.
Cutie metalicã de 300 g.
Cutie metalicã de 200 g.
pungã de 1 kg.
Cutie metalicã de 400 g.
pungã de 500 g.

primi aceste ajutoare un numãr
de 67.362 de beneficiari. Dintre
aceºtia, 9.500 sunt din Sibiu,
iar 3.600 din Mediaº. Un numãr
mare de beneficiari se aflã ºi
Numãr ambalaje
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

în localitãþile Roºia (3.131), Jina
(2.000), Laslea (1.951),
Dumbrãveni (1.790), Brateiu
(1.697), Avrig
(1.600),
Porumbacu de Jos (1.570).

Greutate (kg sau litri)
1,000
2,000
0,400
2,000
1,000
0,300
0,200
1,000
0,400
0,500

Potrivit regulamentului
POAD, fiecare beneficiar va
primi câte douã cutii cu
alimente, numãrul total al
cutiilor ce vor fi repartizate
judeþului Sibiu fiind de 134.724
unitãþi. Valoarea unei cutii este
29,52 de lei, TVA inclus.
Cantitãþile de alimente pe
care le vor primi beneficiarii
înscriºi pe liste: (vezi tabel)
Ajutoarele vor fi distribuite
beneficiarilor de reprezentanþii
primãriilor din fiecare localitate.
De
aceste
alimente
beneficiazã pensionarii din
sistemul de stat sau cei care

primesc indemnizaþie socialã
pentru pensii mai mici de 450
de lei, persoanele cu handicap
gradele I sau II, ºomerii în platã,
beneficiarii ajutorului social
conform Legii nr.416, veteranii
de rãzboi ºi vãduvele acestora,
eroii
Revoluþiei
sau
persoanele persecutate politic
în timpul regimului comunist,
cu condiþia sã aibã venituri sub
450 de lei. Ca o premierã, în
acest an, ajutoarele se pot
acorda ºi persoanelor fãrã
venituri.
Vom reveni cu amãnunte
despre distribuirea alimentelor
la nivelul comunei Racoviþa.
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Judecãtoria Avrig
Sentinþa civilã nr. 357/2016
Validare primar Simion Olariu (Extras)
- numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale
din circumscripþia electoralã: 1387
- numãrul total al voturilor valabil exprimate: 1337
Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de
fiecare candidat pentru funcþia de primar:
- Olariu Simion (Partidul Naþional Liberal) – 524
- Ivan Simion (Partidul Social Democrat) - 450
- Popa Ioan Sorin (Partidul Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor) – 289
- Trifu Claudiu Valer (Partidul Social Românesc) - 43
- Fogoroº Ioan (Partidul Miºcarea Popularã) – 31
Potrivit art. 101, al. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale, “este declarat
primar candidatul care a primit cel mai mare numãr de voturi
valabil exprimate”, astfel încât pentru funcþia de primar a fost
ales candidatul OLARIU SIMION, care a întrunit majoritatea
voturilor valabil exprimate în cadrul alegerilor locale din
05.06.2016, respectiv 524 de voturi.
Circumscripþia Electoralã nr. 34,
Judeþul Sibiu
Circumscripþia Electoralã nr. 49, comuna Racoviþa
Proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea
rezultatului alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru
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HOTÃRÂREA NR. 36/1
privind alegerea Comisiei de validare
31 alin.(2), ale art. 45 alin. (1),
ale art. 115 alin. (1) litera “b”,
din Legea nr. 215/2001,
republicatã, a administraþiei
publice locale, modificatã ºi
completatã,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se alege comisia de
validare a Consiliului Local al
comunei
Racoviþa,
în
urmãtoarea componenþã:
Telebuº Marius Iulian –
preºedinte
Popa Ioan Sorin –
secretar
Ivan Simion – membru

Art. 2 Comisia de validare va
funcþiona pe întreaga duratã a
mandatului consiliului local.
Adoptatã în comuna
Racoviþa, la data de 21 iunie
2016.
PREªEDINTE DE VÂRSTÃ,
POPA IOAN SORIN
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT,
HULPUª MARIUS
GHEORGHE
ASISTENÞI,
CONSILIER IVAN SIMION
CONSILIER MARCU
VASILE ILIE

HOTÃRÂREA NR . 37/2
privind validarea mandatelor consilierilor locali aleºi la
alegerile locale din data de 05 iunie 2016

Consiliul Local al comunei
Racoviþa, întrunit în ºedinþã
de constituire la data de
21.06.2016,
Având în vedere procesul
– verbal al comisiei de
validare, încheiat în data de
06 iunie 2016 privind legalitatea alegerii fiecãrui

consilier pe baza documentelor
întocmite
ºi
înaintate de Biroul electoral
de Circumscripþie nr. 49
Racoviþa, ca rezultat al
alegerii autoritãþilor administraþiei publice locale din
data de 05 iunie 2016,
În conformitate cu preve-

derile art. 7 din Ordonanþa
Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare ºi
funcþionare a consiliilor
locale, cu modificãrile ºi
completãrile
ulterioare,
Legea nr. 673/2002 privind
aprobarea O.G. 35/2002,

În temeiul dispoziþiilor art.
31 alin. 5, art. 311 alin. 1, 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 valideazã
mandatele consilierilor aleºi
la data de 05 iunie 2016,
pentru Consiliul Local al
comunei Racovita, dupã cum
urmeazã:
BELCIU ALIN DAN - ALDE
BUCUR IOAN - PNL

HOTÃRÂREA NR. 41/6
Privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
Consiliul Local al comunei Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit
în ºedinþa de constituire, la data de 21.06.2016,
Având în vedere propunerile privind constituirea comisiilor
de specialitate, þinând cont de pregãtirea profesionalã,
aptitudinile ºi opþiunile consilierilor,
În conformitate cu prevederile art. 15 – 27 ºi 29 - 30 din
Ordonanþa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare ºi funcþionare a
consiliilor locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
În temeiul dispoziþiilor art. 31 alin. (2) , art. 45 alin. (1), ale
art. 115 alin. (1) litera “b”, din Legea nr. 215/2001 a
administraþiei publice locale, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare
HOTÃRÃªTE :
Articol unic: Se aleg comisiile de specialitate ale Consiliului

Local al comunei Racoviþa, astfel:
- Comisia pentru programe de dezvoltare economicofinanciarã, agriculturã, amenajare teritoriu ºi urbanism
În urmãtoarea componenþã:
Ivan Simion – preºedinte
Belciu Alin Dan – secretar
Telebuº Marius Iulian – membru
Trifu Claudiu Valer – membru
Bucur Ioan – membru
- Comisia pentru învãþãmânt, sãnãtate ºi familie, protecþie
copii, tineret ºi sport, protecþia mediului ºi turism, activitãþi
social – culturale, culte

DRÃGOIU CORNEL
MIRCEA - PNL
BUCUR SIMONA - PSD
IVAN SIMION - PSD
MARCU VASILE ILIE PSD
NICULA IUSTIN - PNL
POPA IOAN SORIN - ALDE
STOIA IOAN - PSD
TELEBUª MARIUS
IULIAN - PNL
TRIFU CLAUDIU VALER PSRO
Art. 2 Prezenta hotãrâre
poate fi atacatã de cei interesaþi la instanþa de contencios
administrativ, în termen de 5

zile de la adoptare, sau în
cazul celor absenþi de la
ºedinþã, de la comunicare.
Adoptatã în comuna
Racoviþa, la data de 21 iunie
2016.
PREªEDINTE DE VÂRSTÃ,
POPA IOAN SORIN
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS
GHEORGHE
ASISTENÞI,
CONSILIER IVAN SIMION
CONSILIER MARCU
VASILE ILIE

În urmãtoarea componenþã:
Bucur Simona – preºedinte
Drãgoiu Cornel Mircea – secretar
Marcu Vasile Ilie – membru
Comisia pentru muncã ºi protecþie socialã, juridicã ºi de
disciplinã, validare
În urmãtoarea componenþã:
Popa Ioan Sorin – preºedinte
Stoia Ioan – secretar
Nicula Iustin – membru
Adoptatã în comuna Racoviþa, la data de 21 iunie 2016.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
CONSILIER
BELCIU ALIN DAN
CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR DELEGAT
HULPUª MARIUS GHEORGHE

“Comorile din Þara Oltului” – tabãrã pe V
alea Moaºei
Valea
Elevi din localitãþile Þãrii Oltului, alãturi de cadre didactice
ºi reprezentanþi ai societãþii civile (voluntari ºi
coordonatori), vor participa în sfârºitul de sãptãmânã 1 –
3 iulie, la ce-a de-a IX-a ediþie a Proiectului de mobilizare
teritorialã de tip Leader „Comorile din Þara Oltului”, ce se
va desfãºura pe Valea Moaºei (Sebeºu de Sus, comuna
Racoviþa).
În cele trei zile, membrii celor
10 echipaje (3 fete ºi 3 bãieþi
cu vârstele cuprinse între 12
ºi 15 ani), alãturi de ceilalþi
participanþi, vor fi implicaþi în
diverse activitãþi ºi probe de
concurs (orientare turisticã,
cunoºtinþe generale despre
teritoriu, parcurgerea unui
traseu aplicativ, proba artisticã,
concursuri sportive ºi distractive etc), în urma cãrora vor
fi desemnaþi câºtigãtorii ºi
deþinãtorii, pentru un an de zile,
“Lãzii de Zestre a teritoriului”,
marele trofeu al proiectului.
Câºtigãtorii vor primi
frumoase premii ºi diplome.
Pentru “Comorile din Þara
Oltului” va fi amenajatã o tabãrã
de corturi, toate activitãþile din
cele trei zile ale proiectului
urmând a se desfãºura aici, la
poalele Muntelui Suru.

Prin acest proiect, organizatorii îºi propun sã ofere
copiilor posibilitatea de a
dobândi cunoºtinþe ºi abilitãþi
pentru identificarea ºi valorizarea bogãþiilor naturale,
culturale ºi umane din teritoriul
numit Þara Oltului, de a evidenþia ºi promova în rândul
participanþilor sentimentul de
apartenenþã la o comunitate ºi
la un teritoriu cu identitate
definitã, dar ºi de a dezvolta
simþul comunitar, spiritul de
echipã ºi încrederea în forþele
proprii.
Proiectul se bazeazã pe
urmãtoarele cuvinte cheie: un
teritoriu, o temã împãrtãºitã ºi
un obiectiv comun al
locuitorilor acestui þinut.
Iniþiatorii proiectului sunt
reprezentanþi ai unor ºcoli din
teritoriul Þãrii Oltului ºi ai unor

asociaþii neguvernamentale
(“Prietenii Avrigului”, Clubul de
Turism Montan “Amicii
Munþilor”, GAL “Þara Oltului”,
Asociaþia de prietenie “Ille et
Vilaine – Sibiu”).
În fiecare an se schimbã
comuna pe raza cãreia se
desfaºoarã concursul, alegerea fiind fãcutã de organizatori
în urma analizãrii ofertelor
primite.
Echipele care reprezintã
fiecare comunã sunt pregãtite
de un grup local de voluntari
(cadre didactice sau reprezen-

tanþi ai societãþii civile),
persoane dormice sã-ºi
promoveze comunitatea ºi
zona de provenienþã.
Anul acesta concursul se
aflã la a IX-a ediþie, iar
organizatori principali sunt
ªcoala Gimnazialã Racoviþa ºi
Primãria comunei Racoviþa.
La ediþia din acest an a
proiectului “Comorile din Þara
Oltului” vor participa echipaje
din Arpaºu de Jos, Cîrþa,
Cîrþiºoara, Porumbacu de Jos,
Avrig (douã echipe), Mîrºa,
Racoviþa, Turnu Roºu ºi Boiþa.

rosu galben albastru negru

Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit
în ºedinþa de constituire, la
data de 21 iunie 2016,
Analizând
propunerile
privind numãrul ºi componenþa Comisiei de validare a
mandatelor consilierilor aleºi,
În
conformitate
cu
prevederile art. 4 din
Ordonanþa Guvernului nr. 35/
2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de
organizare ºi funcþionare a
consiliilor
locale,
cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
În temeiul dispoziþiilor art.

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

Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se
prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã
atât 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 persoanelor Consilier
Elena- Delia Stancu

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Racoviþa vã informeazã:

Mãsuri de prevenire a apariþiei situaþiilor de
urgenþã pe timp de caniculã
greoaie dar pielea poate
rãmâne rece, palidã sau
roºiaticã. Puls slab. Este
posibil ca temperatura corpului sã fie normalã, dar sã
înceapã sã creascã. Sunt
posibile stãri de leºin,
ameþealã, vomã, obosealã
sau dureri de cap.
Aºezaþi victima culcatã întrun spaþiu rãcoros. Scoateþi-i
hainele. Puneþi-I haine rãcoroase ºi umede. Duceþi
victima într-un spaþiu cu aer
condiþionat. Dacã victima
este conºtientã, daþi-i sã bea
apã. Asiguraþi-vã cã o bea în
înghiþituri mici. Daþi-i sã bea
câte o jumãtate de pahar cu
apã rece la fiecare 15 minute.
Întrerupeþi administrarea
lichidelor dacã victima are
stare de vomã. Dacã victima
începe sã vomite, solicitaþi
imediat ajutor medical.
- ACCIDENT VASCULAR
CEREBRAL (SITUAÞIE
MEDICALÃ DE URGENÞÃ
SEVERÃ) – Temperatura
corpului foarte mare; piele
fierbinte, roºie ºi uscatã; puls
rapid ºi slab; respiraþie
rapidã. Posibil, în stare de
inconºtienþã.
Sunaþi la 112 sau duceþi
victim de urgenþã la spital.
Întârzierea poate fi fatalã.
Mutaþi victima într-un spaþiu
rãcoros. Scoateþi-i hainele.
Introduceþi-o într-o cadã cu
apã rece sau udaþi-i corpul
cu cârpe reci. Urmãriþi dacã
sunt probleme de respiraþie.
Folosiþi aerul condiþionat.
Prudenþã maximã.

Suntem ºi pe FFacebook!
acebook!
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!

DUPÃ CANICULÃ:

Canicula asociatã cu
seceta (lipsa de precipitaþii)

poate afecta regiuni foarte
mari ºi un numãr ridicat de
oameni. Ea creazã condiþii

pentru manifestarea altor
pericole precum incendii,
viituri ºi alunecãri de teren.

COMUNICA
T DE PRESÃ
COMUNICAT

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale anunþã cã România se alãturã celorlalte
state membre ale Uniunii Europene ºi a solicitat prelungirea termenului de
platã a subvenþiilor europene din campania aferentã anului 2015, fãrã penalitãþi.
„Am solicitat prelungirea, nu pentru a încetini ritmul în care se realizeazã plãþile, ci
pentru a ne asigura cã nu vor exista penalizãri pentru fermierii români. Plãþile se
realizeazã întru-un ritm alert, ºtim cât este de important pentru toþi fermierii sã
primeascã banii cât mai repede”, a afirmat ministrul Achim Irimescu.
Reamintim cã în cursul lunii iunie 2016 Comisia Europeanã a anunþat cã
statele membre pot solicita o prelungire pentru plata subvenþiilor europene din
campania 2015 cãtre fermieri pânã la 15 octombrie 2016, fãrã ca acestea sã suporte
penalitãþi. Mãsura a fost luatã ca urmare a dificultãþilor experimentate de mai multe
Agenþii de Plãþi din statele membre în cadrul primului an de plãþi, din Noua Politicã
Agricolã Comunã.
Totodatã, pânã la 29 iunie 2016, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) a asigurat la platã ajutorul excepþional, cu caracter temporar, acordat fermierilor
din sectorul laptelui ºi al produselor lactate, ajutor reglementat de HG nr. 160/
16.03.2016, în sumã totalã de 8.773.154 euro pentru un numãr de 17.014 cereri,
precum ºi ajutorul excepþional în sectorul de creºtere porcine în suma de 2.372.804
euro pentru un numãr de 241 de cereri.
Pânã la 30 iunie 2016, APIA va emite ordinele de platã pentru fermierii ale cãror
cereri unice de platã depuse în cadrul Campaniei 2015 au fãcut obiectul controalelor
pe teren.

rosu galben albastru negru

rãcoroase, colorate deschis
care acoperã cat mai mult
pielea.
- Protejaþi-vã faþa ºi capul
ÎNAINTE DE CANICULÃ:
purtând o pãlãrie cu boruri
- Verificaþi funcþionarea largi.
corectã a sistemului de aer
- Nu lãsaþi niciodatã copiii
condiþionat. Izolaþi ferestrele. sau animalele singure în
- Montaþi temporar, între autovehicule închise.
ferestre ºi perdele, un sistem
- Evitaþi muncile extede reflectare a
nuante în partea cea mai
cãldurii (exemplu: folie de cãlduroasã a zilei. Utilizaþi un
aluminiu ).
sistem de contact permanent
- Acoperiþi ferestrele în care cu o altã persoanã ºi luaþi
bate soarele dimineaþa sau pauze frecvente.
dupã amiaza cu draperii,
În condiþii de caniculã, se
jaluzele, obloane. Acestea pot declanºa diferite afecpot reduce cãldura în casã cu þiuni. Iatã câteva dintre
pânã la 80%.
acestea, simptomele lor ºi
ÎN TIMPUL CANICULEI:
cum puteþi acorda primul
- Rãmâneþi în casã ºi ajutor:
- ARSURI - Înroºirea pielii
limitaþi expunerea la soare.
Ideal ar fi sã locuiþi la etaje ºi dureri, posibil bãºici, febrã,
inferioare în cazul în care nu durere de cap.
Faceþi un duº, folosind
aveþi sistem de aer
sãpun pentru curãþarea
condiþionat.
- Petreceþi-vã cea mai mare porilor. Folosiþi îmbrãcãminte
parte a zilelor cãlduroase în uscatã, curatã ºi consultaþi
clãdiri publice precum biblio- un medic.
- CRAMPE - Spasme
teci, ºcoli, teatre, centre
dureroase, de obicei în
comerciale etc.
- Mâncaþi regulat, echilibrat muºchii de la picioare ºi cei
ºi uºor. Evitaþi utilizarea sãrii. abdominali, transpiraþie
Beþi multã apã. Persoanele greoaie.
Duceþi victim într-o încãcare au epilepsie, suferã de
inimã, rinichi sau ficat, au pere rãcoroasã. Masaþi uºor
restricþionare privind utili- muºchii afectaþi pentru a
zarea lichidelor ori au pro- dispãrea spasmele. Daþi-i sã
bleme de reþinere a lichidelor, bea câte o jumãtate de pahar
trebuie sã consulte un medic de apã rece la fiecare 15
înainte de a creºte aportul minute (fãrã cafeinã sau
alcool). Întrerupeþi adminisacestora.
- Limitaþi consumul de trarea lichidelor dacã victima
are stare de vomã
bãuturi alcoolice.
- EPUIZARE - Transpiraþie
- Purtaþi haine uºoare,

CANICULA
(TEMPERATURI
RIDICATE)

