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DISPOZIÞIA nr
nr.. 31 privind convocarea ºedinþei
ordinare din data de 31 ianuarie 2017
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului privind criteriile
de încadrare a clãdirilor ºi terenurilor
situate în intravilan, în categoria
clãdirilor ºi terenurilor neîngrijite;
5. Raportul de activitate al primarului comunei Racoviþa pe anul 2016;
DISPUN:
6. Raportul de activitate al viceArt. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã primarului comunei Racoviþa pe anul
a Consiliului Local Racoviþa în data 2016;
de 31 ianuarie 2017, ora 18, la sediul
7. Raportul de activitate al asistenPrimãriei Racoviþa, cu urmãtoarea þilor personali pe anul 2016;
ordine de zi:
8. Raportul de activitate a comisiilor
1. Proiect de hotãrâre privind apro- de specialitate pe anul 2016;
barea Planului de acþiuni ºi de lucrãri
9. Raportul de activitate al conside interes local pe anul 2017, pentru lierilor locali pe anul 2016;
repartizarea orelor de muncã presta10. Informare privind modul de
te lunar de cãtre persoanele majore ducere la îndeplinire a hotãrârilor conapte de muncã din familia beneficiarã siliului local adoptate în anul 2016;
de ajutor social;
11. Informare privind repsectarea
2. Proiect de hotãrâre privind apro- prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
barea protocolului de colaborare cu transparenþa decizionalã în adminisPrimãria oraºului Avrig pentru gestio- traþia publicã;
narea câinilor fãrã stãpân de pe do12. Informare privind modul de
meniul public al comunei Racoviþa; soluþionare a petiþiilor.
3. Proiect de hotãrâre privind
Emisã în Racoviþa, la 25 ianuarie
actualizarea Planului de analizã ºi 2017.
acoperire a riscurilor în comuna
Primar, OLARIU SIMION
Racoviþa, judeþul Sibiu;
Secretar, SÎRBU MARIA

Informaþii importante - mãsuri
preventive în caz de viscol!
Nu plecaþi la drum pe timp de viscol ºi ninsoare puternicã!
Dacã deplasarea este necesarã, informaþi-vã dacã în zona în
care vã deplasaþi sunt drumuri blocate de zãpadã;
Asiguraþi-vã cã autoturismul este echipat corespunzãtor pentru
circulaþia în condiþii de iarnã ºi cã sistemul de încãlzire este
funcþional;
Luaþi cu dumneavoastrã haine groase, mâncare ºi apã;
Pe timpul cãlãtoriei, rãmâneþi informat în legãturã cu evoluþia
fenomenelor meteo periculoase ºi cu mãsurile dispuse de autoritãþi.
Dacã viscolul vã blocheazã în trafic în afara localitãþilor:
Trageþi pe dreapta ºi porniþi luminile de avarie;
Anunþaþi evenimentul la numãrul de urgenþã 112, indicând cât
mai exact locul unde aþi rãmas blocat;
Rãmâneþi în autoturism pânã la sosirea forþelor de intervenþie.
Porniþi motorul ºi sistemul de încãlzire aproximativ 10 minute la
fiecare orã;
Miºcaþi-vã pentru a vã menþine organismul cald, evitând
extenuarea;
Porniþi lumina din interior pe timp de noapte, pentru ca echipele
de salvare sã vã poatã localiza.
Ministerul Afacerilor Interne

A început colectarea
impozitelor ºi taxelor locale pentru 2017
Persoanele fizice ºi juridice care au calitatea de contribuabili la
bugetul local al comunei Racoviþa se pot prezenta la casieria Primãriei Racoviþa,
pentru a-ºi achita impozitele ºi taxele locale pentru anul 2017.
În conformitate cu prevederile
legale, plãtitorii de impozite ºi taxe
locale pot beneficia de bonificaþie
pentru achitarea cu anticipaþie a
obligaþiilor financiare. La Racoviþa,
pentru plata integralã a impozitelor
locale pânã la data de 31 martie
2017, contribuabilii vor primi o
bonificaþie de 10 % din suma

datoratã. De asemenea, cei
interesaþi îºi pot achita fãrã
majorãri impozitele ºi taxele locale
dacã se încadreazã în cele douã
termene de platã stabilite de
legislaþia în vigoare: 31 martie 2017
ºi 30 septembrie 2017. Dacã, pânã
la data de 31 martie, obligaþiile
fiscale cãtre bugetul local nu vor fi

ANUNÞ IMPORTAN
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În scopul încadrãrii în prevederile legale, pentru
actualizarea bazei de date existente în cadrul instituþiei,
persoanele beneficiare de scutire pentru plata anumitor
tipuri de impozite ºi taxe locale sunt rugate sã depunã la
Biroul Impozite ºi Taxe din cadrul Primãriei comunei
Racoviþa urmãtoarele documente:
Certificat de încadrare în grad de handicap (original ºi
copie);
Buletin sau Carte de Identitate (original ºi copie).
Vã mulþumim pentru înþelegere!

achitate (total sau parþial – prima
tranºã), vor fi percepute majorãri
calculate la fiecare zi de întârziere.
Programul de lucru cu publicul al
ghiºeului unde se încaseazã
impozitele ºi taxele locale în cadrul
Primãriei comunei Racoviþa este în
fiecare zi, de luni pânã vineri,
între orele 9 ºi 14.

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.

Fondator:

ATENÞIE!

Primãria Comunei Racoviþa ºi
Consiliul Local Racoviþa

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!

Editori: Dan FRÂNCU
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rosu galben albastru negru

Olariu Simion, primarul comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin.
1 ºi a art. 115 alin. llit. a din Legea nr.
2l5/200l privind administraþia publicã
localã, republicatã,
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În conformitate cu prevederile
art. 63 alin. 3 lit. a din Legea nr.
215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, primarul
prezintã Consiliului Local, în primul
trimestru al anului, un raport anual
privind starea economicã, socialã
ºi de mediu a unitãþii administrative
teritoriale.
Pe întreg anul 2016 s-a urmãrit
realizarea indicatorilor stabiliþi,
astfel încât la finele anului sã putem
arãta realizãrile primãriei ºi ale
consiliului local în procente cât mai
ridicate.
Rolul administraþiilor locale va fi
unul tot mai important în ceea ce
priveºte atragerea de fonduri
structurale cât ºi în dezvoltarea
generalã a comunitãþilor iar pe
parcursul anului 2016 cât ºi pe
viitor ne-am strãduit ºi ne vom
strãdui sã atragem mai multe
fonduri, astfel încât dezvoltarea
comunei Racoviþa sã fie în
creºtere.
Un accent deosebit a fost pus
pe modul de a rezolva solicitãrile
cetãtenilor prin diminuarea duratei
de eliberare a unor documente cu
eficientã ºi rapiditate precum ºi în
limita legii de a solutionãrii
problemelor fiecãrui cetãþean.
Rolul de manager informaþional
al administraþiilor locale, care este
primarul, va fi într-o continua
creºtere pe deoparte, alãturi de
aparatul sãu de specialitate, pe de
altã parte, de consiliile locale care
reprezintã legislativul, împreunã va
trebui sã fim într-o permanentã
racordare la informaþia care
pleacã atât de la Uniunea
Europeanã pânã la legislaþia
adoptatã de guvern, principalii
beneficiari ai acestor prevederi
fiind cetãþenii ºi comuna.
O sã vã prezint în continuare,
structurat pe categorii ºi compartimente activitatea pe anul 2016
a aparatului de specialitate.
1. Realizarea indicatorilor
bugetului local al comunei Racoviþa
în anul 2016.
Veniturile consiliului local s-au
încasat în procent de 96 %, în
creºtere faþã de anul trecut cu 6,75
%. Urmare a acestora, s-a realizat
funcþionarea în bune condiþii a
activitãþii administraþiei publice
locale ºi a investiþiilor finanþate din
bugetul local.
Pentru încasarea diferenþei de
6,75 % s-au depus eforturi mari
pentru încasarea impozitelor ºi
taxelor locale, a taxelor speciale,
a taxelor din închirieri ºi din amenzi,
astfel încât, pâna la sfârºitul anului
2016 numãrul total cumulate este :
- Titluri executorii -1.118
- Proprii - 3
- Somaþii – 1.118
Venituri totale – buget local 5094428 lei
Cheltuieli totale – buget local 4026549 lei
Excedent an 2016 - 1067879 lei
Politica fiscalã în anul 2016 a
avut în vedere în primul rând:
- Evitarea unui grad ridicat de
fiscalitate;
- Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna
funcþionare a instituþiilor ºi serviciilor publice subordonate;
- Atragerea de surse
suplimentare de finanaþare.
Principalele mãsuri fiscale
pentru anul 2016 au constat în:
- acordarea unei bonificaþii
maxime de 10% în cazul persoanelor fizice care îºi achitã
integral impozitul pe clãdiri, impozitul
pe teren ºi impozitul asupra
mijloacelor de transport pânã la 31
martie;
- menþinerea impozitelor ºi
taxelor locale la nivelul anilor
precedenþi;
- întãrirea controlului financiar
privind stabilirea, urmãrirea ºi
încasarea veniturilor;
- îmbunãtãþirea sistemului de
impunere ºi colectare a impozitelor
ºi taxelor locale prin extinderea
plãþilor electronice;
- atragerea de surse suplimentare de venituri – granturi, donaþii
ºi sponsorizãri ºi prin promovarea
unei politici active de împrumuturi;
- creºterea gradului de conºtientizare a cetãþenilor asupra
importanþei achitãrii impozitelor ºi
taxelor locale pentru dezvoltarea
comunitãþii, prin diferite metode –
întâlniri zonale, dezbateri publice,

pliante, informaþii transmise prin
mass-media; îmbunãtãþirea modului
de lucru cu cetãþenii al funcþionarului public din domeniul fiscal,
prin perfecþionarea activitãþii
personale.
În anul 2016 s-a continuat cu
taxa de ecologizare pentru Valea
Moaºei - Sebeºu de Sus, care a
adus venituri la bugetul local în
cuantum de 13.470 lei.
Suma provenitã din Acordurile
de Funcþionare a firmelor/
persoanelor juridice din comunã
este un total de 2.220 lei .
Politica bugetarã pentru anul
2016 a avut în vedere realizarea
unei distribuþii eficiente ºi
transparente a fondurilor bugetare
prin stabilirea unui sistem coerent
de prioritãþi în repartizarea acestora pe sectoare. Principalele
coordonate ale cheltuielilor
bugetare în anul 2016 au fost:
- îmbunãtãþirea transparenþei
bugetare;
- îmbunãtãþirea managementului
cheltuielilor publice.
În elaborarea bugetului comunei
Racoviþa pe anul 2016, primãria a
parcurs toate etapele pentru
promovarea unui proces bugetar
transparent.
2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu, la respectarea condiþiilor de legalitate,
regularitate, a încadrãrii cheltuielilor
în limitele ºi destinaþia creditelor
bugetare ºi de angajament.
În anul 2016, compartimentul
buget-contabilitate a efectuat
urmãtoarele operaþiuni:
- a participat la fundamentarea,
elaborarea ºi urmãrirea execuþiei
bugetare a bugetului local;
- a asigurat transparenþa în ceea
ce priveºte elaborarea, aprobarea
ºi execuþia bugetului, acesta fiind
afiºat trimestrial ºi anual la afiºierul
primãriei;
- trimestrial ºi anual s-au întocmit
ºi depus în termen situaþiile
financiare atât pentru activitãþile
proprii ale primãriei cât ºi ale
unitãþilor subordonate.(ªcoala
Gimnazialã Racoviþa).
La nivelul anului 2016 au fost
înregistrate:
- 3.276 titulari de roluri;
- 45 de scutiri de impozite;
- 677 certificate fiscale emise;
- 128 de autoturisme luate în
evidenþã;
- 261 procese de contravenþie
înregistrate.
În vederea identificãrii veniturilor
care se pot executa silit prin poprire
sau a bunurilor care pot fi
executate silit, s-a instituit
corespondenþa cu debitorii prin
1.118 adrese cu titluri executorii ºi
somaþii de platã, s-a constituit 1
dosar de insolvabilitate în cazul
unui deces. În cazuri de executare
silitã s-au întocmit un numãr de 18
de dosare.
3. Investiþii ºi achiziþii publice în
anul 2016
Un rol important în anul 2016 l-a
avut investiþiile fãcute precum ºi
activitatea compartimentului de
achiziþii publice, finalizarea cu
succes a unor investiþii importante
pentru comunã, precum ºi altele în
curs de executare.
Astfel, anul trecut s-au realizat
urmãtoarele investiþii:
- Sistem de supraveghere video
în comunã precum ºi în interiorul
instituþiei – 7.955,68 lei;
- Introducerea Registraturii
electronice a documentelor intrare/
ieºire;
- Reabilitare strada Gãrii –
19.620 lei;
- Execuþie branºamente apã în
localitatea Sebeºu de Sus 186.000 lei;
- Reabilitare, modernizare ºi
eficientizarea sistemului de iluminat
public în comuna Racoviþa –
51.777,88 lei;
- Amenajare parc - 97.233,84
lei;
- Construire grupuri sanitare la
cãminele culturale din comunã –
63.915,63 lei;
- Alimentare cu apã sat Sebeºu
de Sus – 17.888 lei.
Compartimentul Achiziþii asigurã
organizarea ºi desfãºurarea
proceselor de achiziþie publicã,
inclusiv proceduri online ºi offline
cu etapa finalã de licitaþie
electronicã, respectiv: întocmire
Program anual – pentru proceduri

de achiziþie ºi pentru cumpãrãri
directe, note de fundamentare,
note justificative, documentaþii de
atribuire, anunþuri/invitaþii de
participare, corespondenþã,
redactare procese-verbale,
rapoarte, puncte de vedere,
contracte, acte adiþionale, anunþuri
de atribuire, informãri. Au fost
organizate achiziþii în vederea
atribuirii contractelor ºi au fost
transmise informãri ºi documentaþii
aferente implementãrii proiectelor.
Obiective în 2017:
- Continuarea implementãrii celor
douã proiecte care au fost depuse
pentru finanþare, “Captare, tratare,
înmagazinare apã potabilã în localitatea Sebeºu de Sus”,, cu o
valoare estimativã de 800.000 Euro
ºi ,,Asfaltarea drumului comunal
DC 58,, la o valoare estimativã de
1.000.000 Euro;
- Preocuparea pentru elaborarea documentaþiei necesare
implementãrii tuturor proiectelor
pentru perioada 2017-2020;
- Strategia integratã de
dezvoltare urbanã;
- Strategia durabilã de mediu;
- Planul de mobilitate;
- Depunerea de noi proiecte pe
liniile de finanþare ce se vor lansa
în decursul anului 2017;
- Finalizarea lucrãrilor la Grupul
sanitar de la Cãminul Cultural
Sebeºu de Sus;
- Începerea lucrãrilor la Grup
sanitar ºi magazie la Cãminul
Cultural Racoviþa;
- Demararea procedurilor de
implementare a proiectului
,Construcþie Grãdiniþã cu program
prelungit,, în localitatea Racoviþa.
Tot în anul 2016 s-au realizat mai
multe studii de fezabilitate, de
consultanþã pentru stabilirea
concretã a realizãrii proiectelor
propuse a fi finalizate în anul 2017.
S-au fãcut reparaþii curente la
Dispensarul Comunal din
localitatea Racoviþa - scocuri. Cea
mai importanþã realizare pe anul
trecut considerãm cã este
finalizarea lucrãrii de introducere
branºamente la apã în localitatea
Sebeºu de Sus, lucrare finanþatã
integral din bugetul local.
4. Asistenþa socialã
La acest capitol s-a reuºit
acoperirea sumelor necesare
pentru plata asistenþilor pentru
persoane cu handicap pentru cei
10 angajaþi ºi cei 16 care
beneficiazã de indemnizaþie de
întreþinere.
Pentru a scoate în evidenþã
activitatea serviciului de asistenþã
socialã în acest an putem spune
cã s-au întocmit mai multe categorii
de dosare, dupã cum urmeazã:
- s-au distribuit produsele
alimentare de la UE pentru 472 de
persoane;
- media lunarã a dosarelor de
ajutoare sociale în platã – 13;
- persoane cu handicap grav 26 dosare;
- subvenþii pentru lemne – 64
dosare;
- subvenþii pentru încãlzirea cu
gaze - 8 dosare;
- alocaþii de stat pentru copii -30
dosare;
- alocaþii complementare ºi de
susþinere - 48 dosare;
- indemnizaþii pentru îngrijirea
copilului pânã la 2 ani ºi stimulant
de inserþie - 21 dosare;
- s-au întocmit anchete sociale
pentru persoane cu handicap,
burse, copii cu handicap.
O noutate care s-a introdus în
activitatea compartimentului de
asistenþã socialã este acordare
tichetelor pentru copii de grãdinitã,
ca stimulent educaþional. În acest
obiectiv s-au întocmit 13 dosare.
De asemenea, au fost întocmite ºi
urmãrite planuri de servicii pentru
persoanele defavorizate, diverse
situaþii solicitate de AJPIS,
DGASPC ºi Instituþia Prefectului.
5. Protecþia mediului ºi pãdurile
comunale
În acest capitol putem reaminti
faptul cã în prezent colectarea
gunoiului menajer se realizeazã în
cadrul proiectului ECO Sibiu – în
parteneriat cu GOA Avrig unde
suntem acþionari. Nu s-au semnalat
probleme deosebite, sunt puþine
nemulþumirile privind aplicarea taxei
de salubrizare, în special la
persoane care nu au înþeles în
principiu prevederile normative. În

domeniul monitorizãrii colectãrii
selective a deºeurilor din cadrul
Comunei Racoviþa, conform Legii
nr. 132/2012, se fac raportãri
trimestriale ºi anuale ce se
transmit Agenþiei Judeþene de
Protecþie a Mediului. În anul 2016
s-au colectat selectiv 5,75 tone
deºeuri de hârtie ºi 18,5 tone
deºeuri de materiale plastic, nu
este un venit enorm dar a contribuit
o micã parte la creºterea veniturilor
comunei.
Contractul de amenajament silvic
încheiat în luna decembrie 2014 a
adus o contribuþie semnificativã la
bugetul local precum ºi la pãstrarea
ºi conservarea valorilor naturale
ale fondului forestier. De la Ocolul
Silvic s-a constituit fondul de conservare în cuantum de 16.055,34
lei.
Referitor la protecþia mediului, sau fãcut diverse lucrãri de
curãþare ºi igienizare a celor douã
localitãþi ale comunei Racoviþa.
Nu putem trece cu vederea
inundaþiile neprevãzute din varã
care au afectat mai multe poduri,
podeþe ºi drumuri din comunã. S-a
primit suma de 340.000 lei de la
Guvern, o parte s-a cheltuit în anul
2016 pentru refacerea celor 2 poduri: din Rogoazã ºi de la Matei, a
podeþelor afectate precum ºi a
drumurilor. A rãmas o parte din bani
ºi pentru anul 2017 cu care o sã
finalizãm lucrãrile de reparaþii. Sau realizat cu sprijinul SGA Sibiu
decolmatarea parþialã a Vãii
Lupului, urmând a continua ºi în
acest an acolo unde este cazul,
precum ºi consolidarea digurilor de
protecþie din zonele afectate .
6. Iluminatul public în comuna
Racoviþa
În anul 2016, iluminatul public a
funcþionat în amândouã satele
componente ale comunei, fãrã
întreruperi. Sistemul de iluminat a
fost reînnoit, s-au schimbat becurile ºi s-au fãcut legãturi noi.
7. Situaþia culturilor în anul agricol
2016:
- Triticale – 150 ha;
- Grâu – 21 ha;
- Porumb – 160 ha;
- Lucernã/trifoi – 30 ha;
- Ovãz – 3 ha;
- Orz – 8 ha.
Registrul Agricol: - Numãr de
poziþii înscrise în registrele agricole
– 1.658, din care: - sat Racoviþa 966; sat Sebeº – 270; alte localitãþi
– 663; Persoane juridice – 29.
Populaþia totalã este de 2.898,
din care:
Racoviþa – 2.137
Sebeºu de Sus – 761
8. Aparatul de specialitate al
Primarului comunei Racoviþa
Prin Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Racoviþa nr. 75/2016
privind transformarea unei funcþii
vacante, a fost aprobat statul de
funcþii pentru Primãria comunei
Racoviþa. La nivelul lunii decembrie
2016, în organigrama comunei în
aparatul de specialitate sunt
aprobate 11 posturi func?ionari, din
care: 2 funcþii de demnitate publicã,
1 funcþie de conducere – temporar
ocupat, 8 funcþii de execuþie, dintre
care: 1 temporar vacant prin
suspendare , 1 temporar vacante,
1 vacant; 5 funcþii în regim
contractual: 5 personal
contractual de execuþie. La
compartimentul sãnãtate: 10
asistenþi personali, 2 asistenþi
medicali comunitari ºi un mediator
sanitar comunitar. Organigrama a
fost structuratã pe 11
compartimente.
9. Creºterea competenþei
profesionale a angajaþilor Primãriei
comunei Racoviþa
Gestiunea resurselor umane se
poate realiza cu eficienþã numai în
condiþiile aplicãrii unei politici
constante de formare/perfecþionare continuã a personalului din
administraþia publicã. Formarea ºi
perfecþionarea profesionalã
reprezintã atât un drept cât ºi o
obligaþie a funcþionarilor publici ºi
a personalului contractual, potrivit
prevederilor Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, respectiv
a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. De
asemenea, Hotãrârea Guvernului
nr. 1066/2008 pentru aprobarea

normelor privind formarea
profesionalã a funcþionarilor
publici, creeazã atât cadrul
normativ necesar planificãrii
activitãþilor de formare ºi
perfecþionare profesionalã,
precum ºi drepturi ºi obligaþii pentru
instituþiile publice, funcþionarii
publici ºi furnizorii de formare.
Transmiterea datelor ºi informaþiilor
privind planul anual de
perfecþionare profesionalã se
realizeazã în formatul standard
stabilit potrivit Ordinului
PreºedinteluiANFP nr. 13601/2008
pentru aprobarea termenelor ºi a
formatului standard de transmitere
a datelor privind planul anual de
perfecþionare profesionalã ºi
fondurile alocate în scopul instruirii
funcþionarilor publici, modificat ºi
completat cu prevederile Ordinului
Preºedintelui ANFP nr. 1952/2010,
în sensul modificãrii formatului de
raportare din Word în Excel,
precum ºi al introducerii de tematici
specifice, defalcate pe domenii de
instruire. La nivelul Primãriei comunei Racoviþa, în luna decembrie sa întocmit ºi s-a transmis Planul de
formare ºi perfecþionare pentru
anul 2017.
10. Culturã, educaþie ºi sport
Eforturile noastre financiare au
fost ºi vor fi îndreptate spre cele
douã ansambluri din comunã: Valea
Moaºei ºi Doruleþ, precum ºi
Asociaþia Sportivã Viitorul, convinºi fiind cu toþii cã sportul ºi
cultura reprezintã forme superioare de libertate, contribuind
esenþial la progresul spiritual la
nivelul întregii societãþi. Este
important sã acordãm o atenþie
deosebitã, atât din punct de vedere
material, cât ºi al înþelegerii
problemelor cu care se confruntã
aceste ansambluri/asociaþiii,
pentru a repune cultura, tradiþiile
ºi sportul în drepturile lor legitime,
de a le asigura conform misiunilor
lor educativ-intelectuale, rolul ºi
locul pe care îl meritã în societate,
ca purtãtoare ºi creatoare de
identitate naþionalã. În acest
context, la Cãminul Cultural
Racoviþa iºi desfãºoarã activitatea
Ansamblul Doruleþ , prin repetiþii
sãptãmânale, la Sala de la Repasat
din Sebeºu de Sus – Ansamblu
Valea Moaºei. Tot in cadrul
Cãminelor Culturale mai sunt
organizate activitãþi culturale
ocazionale în diferite zile festive,
iar pe timp de iarn aici se þin
repetiþiile formaþiilor (cetelor) de
datini ºi obiceiuri de iarnã.
Referitor la educaþie, în anul
2016 am avut o colaborare bunã
cu ªcoala Gimnazialã Racoviþa, am
încercat sã susþinem financiar
propunerile primite pentru
creearea unui climat confortabil
pentru elevi ºi asigurarea unor
condiþii deosebite pentru desfãºurarea cursurilor. Sperãm ca ºi
în viitor sã avem o colaborare
deosebitã pe acest sector.
În comuna Racoviþa au avut loc
diverse manifestãri ºi activitãþi
culturale ºi anume:
- organizate de comuna
Racoviþa în colaborare cu
Ansamblul Doruleþ ºi cu sprijinul
financiar din partea Consiliului
Local: festivalul ,,Tradiþii ºi obiceiuri
de Crãciun,, obiceiul de Crãciun de
a doua zi ,,DANA,, susþinut de
Ceata de Feciori Racoviþa împreunã cu spectacolul de dansuri
populare ale Ansamblului Doruleþ,
prestaþia deosebitã a tinerilor
interpreþi de muzicã popularã din
comunã ºi a invitaþiilor care ne-au
onorat cu prezenþa;
- organizate de ªcoala Gimnazialã Racoviþa: serbãri ºcolare
de sfârºit de an ºcolar, de 8 martie,
de Crãciun; festivitãþi de Ziua
Eroilor, de 1 Decembrie, de 1 Iunie;
Activitãþi creative ºi excursii în
,,Sãptãmâna Altfel,,;
- organizate de Consiliul
Judeþean Sibiu – Zilele Culturale ale
Judeþului Sibiu.
Menþionãm, de asemenea,
Spectacolul de teatru ,,O noapte
furtunoasã,,, organizat în cadrul
unui turneu de cãtre actori renumiþi,
care prin aceastã piesã de teatru
ºi prin interpretarea rolurilor, prin
tinereþea lor, ne-au transmis o
stare de spirit deosebitã.
Evidenþiem ºi participarea
comunei Racoviþa la festivaluri
organizate în judeþul Sibiu,

participarea Ansamblului Doruleþ în
diverse spectacole din diferite
zone ale þãrii. Din bugetul local au
fost alocate fonduri pentru asigurarea condiþiilor optime de
desfãºurare a spectacolelor ºi a
festivalelor ºi o sã susþinem ºi pe
viitor aceste manifestãri.
Referitor la activitatea sportivã,
aceasta se desfãºoarã la nivel
local, judeþean ºi naþional, în anul
2016 reuºind sã susþinem, cu
sprijinul Consiliului Local, echipa de
fotbal ‘Viitorul Racoviþa,,, echipã
de fotbal au încercat ieºirea din
anonimat prin meciurile la care a
participat, rezultatul acesteia la
finele campionatului Ligii, fiind unul
bun. A fost susþinutã de Consiliul
Local prin alocare de fonduri ºi
sperãm cã vom reuºi ºi în anii ce
vor urma sã îi susþinem pentru a
se face remarcaþi ºi a avea
performanþe deosebite ºi în alte
domenii sportive.
Remarc cu aceastã ocazie cã o
sã cãutãm soluþii ºi acceptãm idei
pentru colaborãri cu persoane
fizice, persoane juridice, instituþii,
pentru organizarea ºi desfãºurarea în comun a unor activitãþilor
pentru o ‘trezire’ a spiritului de
voluntariat în comuna noastrã,
multe acþiuni sã se desfãºoare la
iniþiativa ºi cu participarea directã
a voluntarilor, deseori cu resurse
financiare limitate. Acceptãm orice
propuneri ºi colaborãri, ºi la nivel
de instituþii cum ar fi ªcoala Gimnazialã Racoviþa pentru activitãþi
distractive ºi creative pentru copii,
Dispensarul Comunal pentru
informarea cu privire la microbi,
riscuri de îmbolnãvire, prim ajutor
etc. Prin Compartimentul de Situaþii
de Urgenþã, informarea cetãþenilor
despre pericole ºi mãsurile
dispuse în asemenea cazuri.
11. Compartimentul Administrativ
Compartimentull administrativ
are ca obiect de activitate
asigurarea efectuãrii activitãþilor de
gospodãrire, întreþinere, reparaþii
ºi de deservire în cadrul Primãriei.
În cursul anului 2016, a þinut ºi
actualizat la zi evidenþa obiectelor
de inventar, a gestionat ºi monitorizat bunurile materiale, mijloacele
fixe ºi obiectele de inventar aflate
în administrarea directã a Primãriei
comunei Racoviþa, aplicând prevederile cu privire la gestionarea ºi
transferul acestora. Totodatã, au
fost defãºurate activitãþile specifice pentru urmãrirea contractelor cu furnizorii de utilitãþi ºi de
prestãri servicii de întreþinere,
asigurarea permanentã a materialelor administrativ/gospodareºti,
rechizite, piese de schimb, imprimante etc. A recepþionat, semnat
ºi rãspuns pentru conformitatea
bunurilor sau serviciilor achiziþionate cu documentele care le însoþesc. A fost realizatã operaþiunea
de inventariere anualã ºi a fãcut
propuneri de scoatere din funcþiune a mijloacelor fixe ºi de casare a
altor bunuri care îndeplinesc condiþiile prevãzute de lege. A verificat
ºi confirmat facturile de prestãri
servicii (transport, aer condiþionat,
încãlzire, legãtorie/arhivare etc)
ºi a facturilor cu bunuri materiale
achiziþionate, exclusiv mijloace
fixe. A verificat permanent modul
de efectuare a curaþeniei în incinta
institutiei ºi în jurul acesteia ºi a
verificat ºi coordonat activitatea de
colectare selectivã a deºeurilor în
cadrul instituþiei.
12. Compartimentul secretariat
are în subordine 2 compartimente:
agricol ºi asistenþã socialã. Pe
lângã coordonarea acestor compartimente, îndeplineºte mai multe
atribuþii ºi responsabilitãþi, din care
enumerãm urmãtoarele:
continuare în pag.4
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Dl. Ivan Simion: “Aº vrea sã
se scrie undeva, în subsolul
proiectului de hotãrâre,
comisia care trebuie sã
avizeze proiectul”.
Toþi consilierii sunt de acord
cu acest fapt.
1) Proiect de hotãrâre privind
retragerea, respectiv excluderea comunei Hârseni din
cadrul Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã Asociaþia de
Apã Sibiu?
Dl. Ivan Simion: “Vã rog sã
vã interesaþi domnule primar
cu privire la excluderea acestei
commune ºi sã ne informaþi
ºi pe noi”.
Se supune la vot proiectul 10 voturi pentru - se aprobã în
unanimitate.
2) Proiect de hotãrâre privind
aprobarea valorificãrii masei
lemnoase din fondul forestier,
proprietate publicã a UAT
Racoviþa pe anul 2017
Dl. Belciu Alin: “Bãnuiesc cã
cei 5.900 mc sunt la Sebeºu
de Sus”.
Dl. Marcu Vasile: “Sã se
aprobe prima datã lemnele
pentru populaþie la Sebeºu de
Sus”.
Dl. Belciu Alin: “Dupã câte
ºtiþi, la Sebeºu de Sus s-a
format o obºte a satului”. Dl.
Belciu dã citire procesului
verbal întocmit la ºedinþa de
duminicã a obºtei satului
Sebeºu de Sus. “Eu nu pot sã
votez acest proiect, ar trebui
puse condiþii la cei care taie
lemne, la maºinile care
transportã lemnul”.
Dl. Ivan Simion: “Existã un
sistem informatic în care se
poate verifica, în timp real,
dacã maºina respectivã are
aviz sau nu de însoþire a mãrfii.
Domnule Belciu, ºi cu votul
dumneavoastrã s-au aprobat
tãierile de lemn la Sebeºu de
Sus, aþi aprobat ºi dumneavoastrã preþul lemnelor.
Nevotarea acestui proiect
presupune ca, cheltuielile cu
administrarea pãdurii sã le
suportãm din bugetul local”.
Dl. Belciu Alexandru:
“Domnule Ivan, ce ne facem
dacã ocolul mãsoarã mai
puþin cu 1-2 cm pe arbore?”
Dl. Ivan Simion: “Lucrurile
acestea se pot verifica
conform avizelor. Se poate
pune un reprezentant al
primãriei, al obºtei, sã verifice
fiecare maºinã la încãrcare.

Cu o delegaþie de la domnul
primar, se pot verifica maºinile
la încãrcare”.
Dl. Belciu Alexandru: “La
toate exploatãrile care s-au
fãcut la Sebeºu de Sus ºi
Racoviþa s-au verificat tãierile
de lemne?”
Dl. Belciu Alin: “Oamenii nu
înþeleg cã nu s-au dat lemne
din cauza procedurilor de licitaþii prin SEAP. Ei vor lemne”.
Dl. primar: “Noi am aprobat
lemne pentru populaþie încã
din luna martie. Lucrurile s-au
blocat din alte cause, care nu
ºin de noi, de consiliul local”.
Dl. Neamþu Adrian: “Ar trebui sã se taie pentru populaþie
din timp, pentru ca lemnul sã
se usuce pânã toamna. Încã
un aspect, problema cu
pãdurea este la nivel naþional”.
Dl. Ivan Simion: “Atât timp
cât tãiem echilibrat cu coeficientul de creºtere a pãdurilor, nu este nici o problemã”.
Dl. primar: “ªi tãierile din
pãºunat sunt ilegale”.
Dl. Belciu Alin: “Haideþi sã
facem ceva cu pãºunatul, sã
lãzuim o anumitã suprafaþã”.
Dl. Drãgoiu Cornel: “Problema este legatã de lemnul
pentru populaþie. Haideþi sã
gãsim o soluþie sã asigurãm
lemnul pentru populaþie”.
Dl. Marcu Vasile: “Este un
scandal cu privire la lemnele
de foc la Sebeºu de Sus încã
din primul an”.
Dl. primar: “Avem obligaþia
sã facem amenajamentul
pastoral. La momentul respectiv, se va inventaria toatã
suprafaþa de teren iar ce va fi
identificatã pãdure, va fi
inclusã în fondul forestier iar
pãºunea în amenajamentul
pastoral”.
Dl. Belciu Alexandru: “Ar
trebui verificate contractele de
pãºunat, dacã respectivii
arendaþi îºi curãþã suprafeþele
respective”.
Dl. primar: “Aº vrea sã vã
spun cã la anul, în 2017, se
vor tãia 1.900 mc pentru
populaþie ºi încã 200 mc din
pãdurea satului”.
Dl Ivan Simion: “Vreau sã nu
se îngrãdeascã celor care au
pãrþi de pãdure sã nu primeascã lemne din pãdurea
comunalã”.
Dl. primar: “Nu s-a pus problema asta de a îngrãdi
oamenilor care au pãrþi de

pãdure”.
Dl. preºedinte supune la vot
proiectul de hotãrâre: 8 voturi
pentru ºi 2 voturi împotrivã (dl.
Belciu Alin ºi dl. Marcu Vasile)
- se aprobã proiectul de
hotãrâre.
Dl. Ivan Simion: “Domnule
Belciu, prin votul dumneavoastrã de astãzi nu sunteþi de
acord cu lemnul pentru
populaþie. Oamenii au luat o
hotãrâre ºi nu au fost correct
informaþi”.
3) Proiect de hotãrâre privind
suplimentarea ºi rectificarea
bugetului local cu suma de
112,00 mii lei, conform
Hotãrârii Guvernului nr. 752/
2016 ºi 47,50 mii, rectificare
între capitolele bugetare
Dl. primar: “Am primit niºte
bani prin hotãrâre de guvern
care se vor folosi explicit pentru
remedierea pagubelor produse de inundaþii. O sã vã explice
dl. viceprimar ce se vor face
cu banii respectivi”.
Dna. Bucur Simona: “Din ce
se fac podeþele?”
Dl. viceprimar: “Podeþele se
vor face din beton”.
Dna. Bucur Simona: “Cu
cine faceþi lucrarea?”
Dl. viceprimar: “Achiziþia se
va face prin SEAP”.
Punþile sunt fãcute, spune
dl. Bucur Ioan ºi le voi instala.
Dl. Ivan Simion: “Este o
greºealã în proiectul de
hotãrâre la suma de 162 mii
lei, trebuie scris 262 mii”.
Dl. secretar: “O sã rectific”.
Se supune la vot proiectul 10 voturi pentru, se aprobã în
unanimitate.
4) Proiect de hotãrâre privind
suplimentarea utilizãrii din
excedentul bugetar constituit
la data de 31.12.2015 a sumei
de 41,00 mii lei pentru lucrãri
de investiþii - secþiunea
dezvoltare pentru anul 2016
Dl. Ivan Simion: “Dacã ni se
respinge proiectul cu captarea, sã se scrie concret care
sunt motivele. Sã nu ne lovim
de o respingere din vina firmei
respective”.
Dl. Popa Sorin: “Am dori sã
ºtim care este excedentul
bugetar al comunei”.
Dl. Ivan Simion: “Ar trebui sã
ne informaþi ce înseamnã
proiect tehnic pentru strada
Gãrii”.
Dl. primar explicã ceea ce
doreºte sã facã cu privire la

strada Gãrii.
Se supune la vot proiectul –
10 voturi pentru, se aprobã în
unanimitate.
5) Proiect de hotãrâre privind
implementarea proiectului
"Reabilitare drumuri comunale ºi reþea stradalã com.
Racoviþa, jud. Sibiu?
Referitor la acest proiect, sau modificat anexele cu privire
la agenþii economici deserviþi
de proiect pentru a obþine un
punctaj mai mare.
Se supune la vot proiectul 10 voturi pentru - se aprobã în
unanimitate.
6) Proiect de hotãrâre privind
abrogarea HCL nr. 30/2016
prin care s-a aprobat includerea în domeniul public al
comunei Racoviþa a terenului
în suprafaþã de 3.049 mp din
CF 100077 nr. topografic
100077 dobândit prin Decretul
de expropriere nr. 218 din 1960
ºi Decretul de expropriere nr.
712 din 1966, proprietatea
Statului Român, reprezentat
prin Consiliul Popular Racoviþa
Dl. Ivan: “Vã rog sã vã interesaþi de contractul de concesiune a d-lui Bica, sã ni se
aducã la cunoºtinþã”.
Dl. primar: “ªtiu cã la momentul respectiv s-a dat în
concesiune cu anumite
condiþii”.
Se supune la vot proiectul 10 voturi pentru, se aprobã în
unanimitate.
La diverse se discutã cererea domnului Vasiu (SC Boomerang SRL) de suspendare
a contractului.
Consiliul Local doreºte sã
ia la cunoºtinþã perioada de
suspendare pentru care doreºte suspendarea ºi sã plãteascã restanþele pe care
firma respectivã le are faþã de
primãrie.
Dl. secretar: “Nu înainte sã
încheiem aº vrea sã vã spun
oficial cã aceasta este ultima
ºedinþã de consiliu la care
particip în calitate de secretar
delegat al comunei Racoviþa.
Mulþi dintre oameni se întreabã de ce am renunþat. Sã ºtiþi
cã motivele sunt strict personale ºi nu au nici o legãturã
cu presiunile pe care unii dintre actualii consilieri le-au fãcut în timpul campaniei electorale ºi chiar ºi acum de
curând.
Am demarat procedura de

scoatere la concurs a postului
de secretar. Sper cã cel care
va deveni secretar/secretarã
sã se ridice la aºteptãrile pe
care acest post îl are. O
perioadã de timp o sã îi stau
la dispoziþie cu diferite sfaturi.
Aº vrea sã îi mulþumesc domnului primar pentru încrederea
acordatã în tot acest timp.
Mulþumesc, de asemenea,
tuturor celor care mi-au fost
alãturi dar ºi celor care m-au
contestat în toatã aceastã
perioadã.
Sper cã transparenþa pe
care am reuºit sã o creez în
ceea ce priveºte deciziile luate
ºi anume: instalarea de
camere video (ºedinþele de
consiliu fiind înregistrate
audio-video), publicarea hotãrârilor de consiliu, a dispoziþiilor primarului, a proceselor
verbale de ºedinþã pe site-ul
primãriei cât ºi în ziarul local,
sã ducã la o gândire constructivã din partea tuturor factorilor implicaþi în acest proces.
Nu în ultimul rând, aº vrea
sã mã adresez celor care în
anul 2016 au pierdut diferite
competiþii, concursuri pentru
funcþii cheie din comuna
Racoviþa ºi sã le spun cã
perdanþii ar trebui sã caute
vina eºecului în ei înºiºi ºi nu
în terþe persoane”.
Dl. Popa Sorin: “O parte din
consilieri ne-am gândit sã
facem presiuni pentru scoaterea la concurs a postului de
secretar. Consider cã postul
de inspector achiziþii publice
necesitã o muncã foarte vastã
ºi aceasta reprezintã singura
cauzã pentru care considerãm
sã scoatem postul la concurs”.
Dl. Drãgoiu Cornel: “Pe
strada Cornel Lupea, apa care
vine pe pârâu înspre casa
domnului Subþirelu, dacã ar fi
posibilitatea de a cumpãra un
tub care sã capteze apa
deoarece casa respectivã este
în pericol sã cadã”.
Dl. viceprimar: “Trebuie sã
ne gândim cum îl ajutãm pe
dl. Stoica Dionisie pentru cã
ºi casa dânsului este în
pericol sã cadã”.
Nemaifiind altele de discutat,
se încheie ºedinþa de consiliu
ordinarã din data de 31
octombrie 2016, drept pentru
care semnãm alãturat.
Preºedinte de ºedinþã,
Bucur Ioan
Secretar delegat,
Hulpuº Marius Gheorghe

Copiii din comuna Racoviþa
participã la concursul
“Icoana ºi ªcoala Mãrturisirii”

Racoviþa, sub îndrumarea
unei echipe formate din
preotul paroh Dumitru Iridon,
profesorii de Limba Românã,
Religie, Educaþie plasticã,
precum ºi alte cadre didactice
ale ºcolii, participã la Concursul Naþional de Creaþie
,,Icoana ºi ªcoala Mãrturisirii”,
lansat de Sectorul teologiceducaþional al Patriarhiei
Române, în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi ºtiinþifice, derulat în perioada
1 decembrie 2016 - 21 mai
2017. Concursul este adresat

elevilor din învãþãmântul
preuniversitar, participanþi la
grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul
Naþional ,,Hristos împãrtãºit
copiilor” ºi are ca scop încurajarea elevilor în descoperirea unor noi aptitudini, în
formarea unor deprinderi prin
activitãþi literare ºi artisticoplastice, precum ºi crearea
unui cadru prielnic schimburilor de experienþã între copii.
Fiecare elev participant va
concepe un portofoliu de lucrãri, care va conþine o lucrare

teoreticã, din secþiunea literarã
ºi o lucrare cu caracter practic,
din secþiunea artisticã sau
multimedia.
Lucrãrile se realizeazã în
perioada 16 decembrie 2016 1 martie 2017, urmând ca în
perioada 1 -10 martie sã fie
depuse la Protopopiat, de cãtre
echipa de implementare, în
vederea evaluãrii. Evaluarea ºi
premierea lucrãrilor se va
realiza în mai multe etape, în
primã fazã la nivel de Protopopiat Avrig, în perioada 10 - 24

martie 2017, apoi la nivel
eparhial, perioada 10 - 25 aprilie 2017, urmând ca portofoliul
câºtigãtor (premiul I la nivel
eparhial) sã participe la ceremonia de premiere a concursului la nivel naþional, ce se
va desfãºura la data de 21 mai.
Doamna director Dorina
Ucean a ªcolii Gimnaziale Racoviþa ºi echipa de implementare a proiectului le doresc, pe aceastã cale, elevilor
participanþi la concurs mult
succes.

Încheiat astãzi, 31 octombrie
2016, în cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin dispoziþia
primarului nr. 166 din 26
octombrie 2016. ªedinþa
începe cu 10 consilieri din cei
11 în funcþie. Lipseºte motivat
dl. Nicula Iustin. La ºedinþã
participã ºi câþiva cetãþeni din
Sebeºu de Sus. Se discutã
procesul verbal al ºedinþei
ordinare din luna septembrie.
Dl. Drãgoiu Cornel are o
obiecþie cu privire la notarea în
procesul verbal la punctul 6,
legat de statul de funcþii, nu sa notat tot ceea ce s-a spus.
Dl. Popa Sorin: “Cu privire la
ºedinþa trecutã, referitor la
capelã, am discutat cu dl. Iridon
dupã ce domnul primar a
plecat ºi am fost surprins cã
nu existã autorizaþie de
construire”.
Dl. primar: “Referitor la capelã, s-au alocat bani în prag
de iarnã pentru a se putea
finalize acoperiºul capelei”.
Dl. Popa Sorin: “S-au alocat
bani de la bugetul local fãrã sã
existe autorizaþie de construire”.
Dl. Popa Sorin: “Eu nu semnez rapoartele de specialitate
deoarece nu am fost înºtiinþat
cu privire la proiectele de
hotãrâre care privesc comisia
de specialitate”.
D-na Bucur Simona: “Vreau
sã întreb de ce nu s-au virat
banii pentru GAL Þara Oltului?”
Dl. secretar: “Nu s-a fãcut
încã plata deoarece se discutã
problema legatã de votul
dumneavoastrã cu privire la
cotizaþia cãtre GAL”.
Dl. Popa Sorin: “În urma
votului pe care l-am supus în
ºedinþa trecutã, vã întreb dacã
aþi trimis rãspuns la ºcoalã cu
privire la comisia de concurs?”
Dl. secretar: “Nu, nu am
trimis rãspuns”.
Se supune la vot procesul
verbal – 3 voturi pentru ºi 7 abþineri. Se va nota cele spuse în
ºedinþa trecutã ºi se vasupune
la vot într-o ºedinþã viitoare.
Se trece la ordinea de zi a
ºedinþei. Se supune la vot - 10
voturi pentru.
Dl. Popa Sorin: “E ultima
datã când semnez avizele
comisiei de specialitate fãrã a
fi anunþat înainte care sunt
proiectele de hotãrâre pentru
care trebuie sã dau avize”.

Anul 2017, declarat ,,Anul
omagial al sfintelor icoane, al
iconarilor ºi pictorilor bisericeºti ºi Anul comemorativ
Iustinian Patriarhul ºi al
apãrãtorilor Ortodoxiei în

timpul comunismului”, deschide noi perspective de
proiecte ºi activitãþi culturalartistice pentru copii, tineri ºi
adolescenþi.
Elevii ªcolii Gimnaziale

Privitor la administratrea patrimoniului local, activitãþiile în
acest sens se structureazã astfel:
- Organizarea ºi supravegherea persoanelor de la ajutor
social, la diverse activitãþi de întreþinere a domeniului public;
Ca viceprimar al comunei Racoviþa, în conformitate cu
- Tãierea tufãriºului în zonele în care acesta se afla pe
atribuþiile stabilite prin Legea nr. 215/2001, am rãspuns proprietatea publica sau în locurile în care reprezinta risc
alãturi de conducerea Primãriei Racoviþa la buna funcþionare pentru circulaþia auto;
a administraþiei publice locale.
- Informare în teren a cetãþenilor despre diverse activitãþi
În ceea ce priveste activitatea desfãºuratã în cadrul sau probleme cu care se confruntã comuna;
Consiliului Local, am participat la toate ºedinþele ordinare
- Supravegherea lucrãrilor de efectuare a podeþelor din
ºi extraordinare ale Consiliului Local ºi la sedinþele comisiei comuna Racoviþa stricate în urma inundaþiilor din luna august
de specialitate, respectiv Comisia pentru muncã ºi protecþie 2016;
socialã, juridicã ºi de disciplinã, unde deþin funcþia de
- Supravegherea reabilitãrii drumurilor : strada Cornel
secretar.
Lupea ºi strada Gãrii din comunã, precum ºi a drumurilor
În toate ºedinþele de consiliu mi-am adus aportul într-un forestiere Valea Lupului ºi Valea Moaºei;
mod cât mai constructiv, împreuna cu toþi consilierii, indiferent
- Reabilitarea strãzilor din satul Sebeºu de Sus, în urma
de culoarea politicã ºi pe aceastã cale þin s le mulþumesc efectuãrii branºamentelor la reþeaua de alimentare cu apã;
tuturor celor care au înþeles cã trebuie sã muncim împreunã
- Coordonarea ºi supravegherea efectuãrii rampelor
într-un interes conjugat pentru binele comunitãþii.
pentru persoanele cu dizabilitãþi la instituþiile publice ºi
Am expus problemele reale ale comunei Racoviþa în confecþionarea unei porþi la curtea Dispensarului din Sebeºu
Consiliul Local ºi am urmãrit modul cum sunt duse la de Sus;
îndeplinire hotãrârile consiliului local, sprijinind, în mãsura
- Supraveghere la construirea parcului din comuna
atribuþiilor, îndeplinirea acestora.
Racoviþa;

RAPORT DE ACTIVITATE

- Efectuarea unui ºant de scurgere a apei în Sebeºu de
Sus, în zona Jiliºti ;
- Coordonarea lucrãrilor de deszãpezire a uliþelor ºi
drumurilor comunei;
- Am îndeplinit atributiile primarului atunci când acesta a
fost plecat;
- Rezolvarea în cel mai scurt timp a reclamaþiilor cetãþenilor
sosite la Primãrie, ce reveneau în sarcina mea.
Arãtând cele de mai sus, consider ca m-am implicat cu
deosebit interes în realizarea obiectivelor menþionate, dar
asta nu înseamnã cã am fãcut totul, poate cã se putea face
ºi mai mult.
În calitate de viceprimar, am urmãrit ca activitatea mea în
rezolvarea problemelor comunitãþii sã fie una corect ºi
transparentã, ignorând apartenenþele politice.
Pentru o mare parte a problemelor rezolvate, mulþumesc
salariaþilor Primãriei, primarului, membrilor Consiliului Local
Racoviþa ºi cel mai important, cetãþenilor, care au înþeles cã
în comunã trebuie sã existe un climat de calm, cooperare ºi
respect reciproc.
Viceprimarul comunei Racoviþa,
Ioan STOIA

rosu galben albastru negru

Procesul Verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 31 octombrie 2016
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Ansamblul „„V
Valea Moaºei” a dãruit comunitãþii cadoul de Crãciun
locuitorii satului fiind invitaþi la
spectacolul de la Cãminul
Cultural în prima zi de Crãciun,
imediat dupã slujba de la
biserica ortodoxã. Pentru aproximativ o orã, talentaþii componenþi ai ansamblului, coordonaþi de coregraful Ilie Iordache,

De Crãciun, „Dana”
a fost la Racoviþa
De obicei, marile sãrbãtori creºtine ori evenimentele de genul
sãrbãtorii „Fiii satului” adunã membrii comunitãþii de prin toate
colþurile þãrii sau mapamondului, bucuroºi de orice prilej care
le dã posibilitatea de a se bucura de revederea celor dragi. Nici
Racoviþa ºi oamenii cu rãdãcinile aici nu fac excepþie de la
aceastã regulã nescrisã, de Crãciun aceºtia având un motiv în
plus ce-i ajutã sã ia decizia de a se reîntoarce acasã, fie ºi
numai pentru câteva zile: obiceiul „Dana”, din cea de-a doua zi
de Crãciun.
La orele amiezii, centrul comunei Racoviþa a început sã se
anime cu oameni de toate vârstele. Platoul din faþa Cãminului
Cultural a devenit foarte repede neîncãpãtor, acesta fiind unul
din semnele ce anunþau cã, în scurt timp, va debuta „Dana”,
obiceiul unic, întâlnit sub aceastã formã doar în Racoviþa.
Imediat dupã ce slujba de Vecernie din cea de-a doua zi a
Crãciunului s-a încheiat, feciorii din ceatã, dar ºi alþii bãrbaþi din

au oferit celor prezenþi un
program deosebit, în ton cu
perioada sãrbãtorilor de iarnã.
Nu au lipsit colindele tradiþionale româneºti dar nici
suitele de dansuri din diverse
regiuni folclorice ale þãrii,
atmosfera creatã fiind una de
sãrbãtoare autenticã.
Invitaþii speciali ai celor din
Ansamblul „Valea Moaºei” la
spectacolul de Crãciun din
acest an de la Sebeºu de Sus
au fost micii membri ai
comunitãþii locale, copiii de la
ªcoala Primarã din sat.
Pregãtit de profesoara Mihaela
Neamþu, grupul copiilor ºi-a
adus contribuþia la acest
eveniment printr-un program
de colinde ºi cântece de
Crãciun, unele dintre acestea
fiind interpretate alãturi de
membrii ansamblului.
La specacolul de la Sebeºu
de Sus au asistat primarul comunei Racoviþa, Simion Olariu,
viceprimarul Ioan Stoia, dar ºi
Moº Crãciun, la final, îndrãgitul

personaj oferind pungi cu dulciuri tuturor celor ce au evoluat
pe scenã dar ºi copiilor din
public. De asemenea, gazdele
ºi organizatorii spectacolului au

comunitate ce cunosc obiceiul, s-au alãturat oamenilor deja
strânºi în centrul localitãþii ºi au început „Colindul Danei”. Ajutaþi
de celebra „Þurcã”, a cãrui dans ritmat ºi giumbuºlucuri au
amuzat serios întreaga mulþime, bãrbaþii au colindat, versurile
cântãrii ºi maniera de interpretare fiind deosebit de interesante
ºi unice în întreaga þarã.
La fel cum s-a întâmplat ºi în anii din urmã, primarul Simion
Olariu (îmbrãcat într-un frumos costum popular specific zonei)
ºi preotul ortodox Dumitru Iridon, s-au aflat printre cei ce au
colindat alãturi de bãrbaþii din Racoviþa.
Dupã frumosul colind, unul dintre primarii Cetei de Feciori
Racoviþa 2016, Ioan Fogoroº a mulþumit în numele sãu, al
celuilalt primar (Sergiu Vizitiu) ºi al întregii cete, tuturor
localnicilor ce au i-au primit la colindat ºi, în semn de respect,
a oferit tuturor, vin ºi rachiu.
Apoi, primarul comunei a urat sãrbãtori fericite tuturor, a
mulþumit celor prezenþi ºi a invitat oamenii în Cãminul Cultural,
unde s-a desfãºurat un scurt spectacol folcloric susþinut de
Ansamblul „Doruleþu” ºi invitaþii acestuia. (Pentru a-ºi arãta
aprecierea faþã de spectacolul extraordinar realizat, Moº Crãciun
a oferit pungi cu diverse cadouri tuturor micilor artiºti ce au
evoluat pe scenã. De altfel, înaintea desfãºurãrii obiceiului

oferit celor prezenþi cozonac ºi
diverse bãuturi calde (ceai,
cafea, vin fiert ºi þuicã). La
organizarea spectacolului ºi-a
adus contribuþia financiarã

primarul Simion Olariu iar
pungile cu dulciuri oferite de
Moº Crãciun au fost achiziþionate ºi cu sprijinul Primãriei
ºi Consiliului Local Racoviþa.

„Dana”, simpaticul Moº a poposit pentru câteva zeci de minute
ºi lângã bradul din faþa Cãminului Cultural, unde a dãruit pungi
celor mai mici locuitori ai comunei.)
Finalul manifestãrii a fost marcat de un joc al feciorilor din
ceatã. În cursul serii, Ceata de Feciori Racoviþa 2016 a
organizat tradiþionalul Bal de Crãciun.

RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economicã,
socialã ºi de mediu a unitãþii administrativ-teritoriale în anul 2016
urmare din pag.2
- asigurã circulaþia documentelor
adresate Primãriei comunei
Racoviþa ºi ConsiliuluiLocal ºi
rãspunde de respectarea
termenelor;
- coordoneazã activitatea de
arhivã ºi asigurã asistenþa de
specialitate în redactarea documentelor pentru toate compartimentele aparatului de specialitate
al primarului;
- asigurã ºi rãspunde, prin
compartimentul de specialitate, de
activitatea de verificare ºi adoptare
a hotãrârilor Consiliului local ºi
dispoziþiilor Primarului, verificã
legalitatea acestora, în ceea ce
priveºte conþinutul ºi forma
proiectului prezentat pentru
semnare ºi adoptare;
- asigurã convocarea Consiliului
local în ºedinþele ordinare, extraordinare ºi de îndatã precum ºi
aducerea la cunoºtinþa publicã a
hotãrârilor ºi dispoziþiilor de interes
general, precum ºi datele ºi locul
de desfaºurare a ºedinþelor
Consiliului local;
- organizeazã, coordoneazã ºi
conduce activitãþile necesare
pentru buna desfãºurare a ºedintelor Consiliului local ºi comunicã
Prefectului, în termenul prevãzut
de lege, hotãrârile adoptate de
Consiliul local ºi dispoziþiile
Primarului;
- coordoneazã activitatea de
publicitate, afiºaj ºi reclamã care
se realizeazã pe raza Comunei
Racoviþa , coordoneazã activitatea
compartimetelor de agriculturã ºi
asistenþã socialã;
- rãspunde de aplicarea Legii nr.
52/2003 privind transparenþa
decizionalã la nivelul comunei;
organizarea ºi pregãtirea alegerilor
locale ºi generale, precum ºi a
referendumurilor.
În anul 2016 au fost înregistrate
atât în registrul special de evidenþã
a dispoziþiilor, un numãr de 241

dispoziþii. Acestea au fost
comunicate spre exercitarea
controlului legalitãþii actelor
administrative Instituþiei Prefectului
– Judeþul Sibiu în format scris. Ca
urmare a exercitãrii controlului,
acestea au fost comunicate cãtre
serviciile interesate, dispoziþiile fiind
aduse la îndeplinire în procent de
100% conform situaþiilor trimestriale
de monitorizare a indicilor de
performanþã.
În anul 2016 au avut loc 24 de
ºedinþe ale Consiliului local, dintre
care 11 ºedinþe ordinare, 1 ºedinþã
de constituire a Consiliului Local ,
7 ºedinþe extraordinare ºi 5
ºedinþe de îndatã. În vederea
desfãºurãrii acestora, au fost
verificate proiectele de hotãrâri
iniþiate, întocmite dosarele pentru
comisiile de specialitate, au fost
înaintate dosarele ºedinþelor
personal de cãtre viceprimar cãtre
consilierii locali, au fost întocmite
Dispoziþiile de convocare ale
Consiliului local, înaintate spre
publicare în mass-media localã ºi
la sediul instituþiei, au fost convocaþi
consilierii locali atât la ºedinþele
comisiilor de specialitate, cât ºi la
ºedinþele de Consiliu, s-au întocmit
procesele-verbale ale ºedinþelor
Consiliului local. Pentru toate
aceste activitãþi au fost respectate
termenele legale. În urma ºedinþelor
Consiliului local, a fost înregistrat
în registrul special de evidenþã a
hotãrârilor un numãr de 81 Hotãrâri
ale Consiliului local.
S - a urmãrit reflectarea imaginii
instituþiei, atât la nivelul comunitãþii
cât ºi în plan naþional ºi internaþional – a fost realizat, lunar, Jurnalul
de Racoviþa.
Pentru funcþionarea curentã a
sistemului informatic, au fost
derulate ºi câteva proiecte
specifice ºi anume:
- îmbunãtãþirea vitezei de
comunicare a serverelor, prin
instalarea ºi configurarea unui

switch central, care funcþioneazã
la viteza de 1000 mb/s, în
comparaþie cu cel vechi, care
funcþiona la 100 mb/s;
- achiziþionarea ºi configuarea
unui server de backup cu
capacitate mare de stocare;
- înlocuirea un numãr de staþii
de lucru depãºite fizic ºi moral,
fiind astfel continuat ºi procesul
de înnoire a programelor calculatoarelor din instituþie, a imprimantelor, astfel fiecare compartiment este bine dotat ºi organizat;
- s-a schimbat administratorul de
site, pentru a reuºi în cel mai scurt
timp, afiºarea ºi publicarea pe siteul primãriei a informaþiilor publice în
timp optim.
13. Serviciul urbanism –
externalizat
În anul 2016 s-a continuat
contractual de prestãri servicii cu
arhitecta d-na Pinciu Ada. Activitãþi
de emitere de documente specifice
în anul 2016 au fost emise un
ansamblu de documente specifice,
precum:
- Autorizaþii de construire - în
numãr de 12;
- Certificate de urbanism pentru
construire, desfiinþare, operaþiuni
notariale, scoatere din circuitul
agricol – în numãr de 44.
S-a desfãºurat activitatea de
Regularizare a taxei de autorizare
conform Legii nr. 50/1991,
republicatã, privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcþii
ºi a Codului Fiscal. S-a desfãºurat
totodatã ºi activitatea de eliberare
a Certificatelor de notare a
construcþiilor în Cartea Funciarã ,
ale Certificatelor de nomenclaturã
stradalã.
În anul 2016 s-a continuat
contractul de lucrãri cu dl. architect
Rusu Viorel pentru pregãtirea
documentaþii urbanistice de tip
P.U.G. ce asigurã o dezvoltare
echilibratã ºi durabilã a teritoriului.
Acest contract va continua ºi în

anul 2017 ºi sperãm cã se va
finaliza. O sã colaborãm cu dl.
Rusu ºi pentru realizarea
P.U.Z.pentru zona Grãdini Mârºa,
zonã care necesitã o implicare
deosebitã pentru dezvoltare ºi
modernizare.
14. Compartimentul Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã
Este condus de dl. Gerea Lucian.
Are în subordine 40 de voluntari.
Se ocupã cu: activitãþile privind
studierea caracteristicilor localitãþii,
instituþiilor ºi a altor obiective de pe
raza comunei ; prezintã propuneri
privind aplicarea mãsurilor de
protecþie civilã în concordanþã cu
specificul acesteia ºi a surselor
potenþiale de risc existente;
întocmirea documentelor de
planificare ºi evidenþa instruirii pe
linie de protecþie civilã; realizarea
mãsurilor de protecþie civilã privind:
înºtiinþarea ºi alarmarea, organizarea ºi executarea cercetãrii ºi
observãrii, pregãtirea ºi funcþionarea punctului de comandã,
organizarea ºi menþinerea legãturilor de transmisiuni, mãsuri de
protecþie prin adãpostire ºi
protecþie antichimicã, pregãtirea
intervenþiei oportune a formaþiilor
de protecþie civilã, organizarea ºi
menþinerea cooperãrii conform
planurilor. Compartimentul voluntar
pentru situaþii de urgenþã, a asigurat
intervenþia la timp în situaþii de
maximã urgenþã: incendii,
deszãpeziri, inundaþii. În anul 2016
s-a primit prin donaþie din Franþa,
un autoturism pentru intervenþii
rapide ºi putem spera în continuare
cã prin dotarea compartimentului
se poate face faþã cu brio unor
situaþii de urgenþã.
În calitate de primar al comunei
Racoviþa, am continuat sã duc la
îndeplinire la modul cel mai serios,
resposabilitãþile ce îmi revin ca edil
al comunitãþii, rezolvând în mare
parte nevoile ºi urgenþele locale,
depunând eforturi susþinute pentru

a realiza cât mai multe dintre
obiectivele pe care ni le-am propus.
Întreaga activitate a Consiliului
Local ºi a executivului s-a desfãºurat pe baza unei tematici
întocmite în conformitate cu atribuþiile conferite de legea organicã,
având totodatã, în vedere,
propunerile fãcute de consilieri,
locuitorii comunei ºi personalul din
aparatul de specialitate al primarului
comunei Racoviþa. Trebuie
menþionat faptul cã, toate hotãrârile
consiliului local ºi dispoziþiile
primarului au contribuit la bunul
mers al administraþiei publice locale,
la dezvoltarea economicã a
comunei, demonstrând cã avem
capacitatea sã ducem la bun
sfârºtit angajamentele asumate,
fãrã sã ignorãm totodatã principiile
care trebuie sã guverneze întreaga
noastra activitate publicã: legalitatea, transparenþa, responsabilitatea, eficienþa, ºi oportunitatea.
Suntem deja într-o nouã perioadã
de programar, cu noi linii de
finanþare europeanã. În 2017 o sã
pregãtim noi proiecte, pentru
dezvoltarea comunei Racoviþa.
Desigur, nu ne bazãm doar pe
atragerea acestor finanþãri, ci vom
derula proiecte de modernizare ºi
reabilitare infrastructurã ºi din
bugetul local.
Perspective în anul 2017
atingerea urmãtoarelor obiective;
- începerea, dupã primirea
finanþãrii, a celor douã proiecte
de o importanþã deosebitã pentru
comunã: introducerea apei potabile
ºi asfaltarea DC 58;
- reparaþii ale drumurilor pietruite
existente, afectate de fenomenele
meteorologice din iarna lui 2016;
- finalizarea lucrãrilor de reparare a albiei pârâului Valea Lupului
deteriorate în urma inundaþiilor;
- îndiguirea malului drept a
pârâului Valea Lupului pe strada
Cornel Lupea, cu ajutorul celor

de la SGA;
- ecologizarea ºi salubrizarea
localitãþilor în continuare;
- punerea în proprietate a
solicitanþilor în baza Legii nr. 247/
2005;
- contactarea serviciilor de
specializare de consultanþã în
vederea atragerii de fonduri
europene pentru dezvoltarea
comunei.
Mulþumesc tuturor cetãþenilor
pentru înþelegerea manifestatã pe
parcursul derulãrii lucrãrilor care
s-au desfãºurat în comunã, faþã
de inconvenientele momentane
datorate lucrãrilor, dar suntem
convinºi cã rezultatele sunt vizibile
ºi demonstreazã cã eforturile
noastre comune sunt cele care au
dat o nouã înfãþiºare comunei .
Nu am þinut în mod deosebit sã
amintim doar realizãrile primãriei din
anul 2016 de asemenea existã
desigur ºi nerealizãri în unele
domenii, însã împreunã cu
dumneavoastrã, sunt convins cã
ne sprijinim în ducerea la îndeplinire
a obiectivelor stabilite prin
platformele propuse, de asemenea
vom demara acþiuni iniþiate
împreunã cu dumneavoastrã astfel
încât sã nu aibã nimeni de suferit
din acest punct de vedere.
În final trebuie spus cã toate
aceste realizãri pe care le-am
prezentat, dar ºi altele omise, au
fost posibile datoritã bunei colaborãri pe care am avut-o cu membrii Consiliului Local, cu angajaþii
Primãriei, cu conducerea ºcolii, dar
ºi cu ceilalþi factori de decizie din
comunitatea noastrã, ºi nu în ultimul
rând cu sprijinul cetãþenilor comunei
noastre, fapt pentru care vã
mulþumesc tuturor ºi urez
continuarea pe aceiaºi linie ºi cu
rezultate mai bune în anul urmãtor.
PRIMAR,
OLARIU SIMION

rosu galben albastru negru

Înfiinþat în urmã cu aproximativ trei ani, micul Ansamblu
Folcloric „Valea Moaºei” al
tinerilor din satul Sebeºu de
Sus ºi-a fãcut deja un frumos
obicei în a oferi cadou comunitãþii Spectacolul de Crãciun.
Aºa s-a întâmplat ºi în 2016,

