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L

a 1 DECEMBRIE, se împlinesc 99 de ani de la desãvârºirea celui mai
însemnat act din istoria milenarã, dramaticã ºi eroicã a poporului român,
Marea Unire. În urmã cu aproape un secol, la Alba Iulia, Marea Adunare
Naþionalã a votat, în unanimitate, „Declaraþia de Unire cu Þara”, act istoric ce a
devenit Ziua Naþionalã a României, sãrbãtoarea de suflet a tuturor românilor,
un simbol al împlinirii dorinþei de libertate ºi unitate a poporului român.
De Ziua Naþionalã, se impune sã rememorãm cu preþuire ºi respect glorioasele
fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dãruire ºi sacrificiu pentru
împlinirea unui ideal viu – fãurirea Statului Naþional Unitar având la bazã
unitatea de neam, limbã ºi culturã.
Cu gânduri curate ºi sentimente deosebite, adresez tuturor cetãþenilor comunei
Racoviþa sincere urãri de bine, sãnãtate ºi împliniri alãturi de cei dragi.
La mulþi ani, România! La mulþi ani, români!

Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

Duminicã, 17 decembrie 2017, începând
cu ora 18, la Cãminul Cultural Racoviþa,
Ansamblul Folcloric „Doruleþ”, al copiilor din
Racoviþa, împreunã cu invitaþii acestuia, vã
invitã sã participaþi la Spectacolul „Tradiþii ºi
obiceiuri populare de peste an”.
În cadrul acestui eveniment folcloric deosebit
dedicat sãrbãtorilor de iarnã, vor fi prezentate

obiceiuri populare tradiþionale de nuntã, din mai
multe zone etno – folclorice ale þãrii.
În partea de final a spectacolului,
Ansamblul „Doruleþ” ºi Ceta de Feciori din
Racoviþa vor prezenta un program special cu
colinde ºi obiceiuri de colindat locale,
specifice perioadei Crãciunului.
Vã aºteptãm!

S-au încheiat lucrãrile
pe strada Gãrii

rosu galben albastru negru

Spectacolul „Tradiþii ºi obiceiuri
populare de peste an”

Recent, s-a încheiat execuþia obiectivului de investiþii
„Reabilitare strada Gãrii, localitatea Racoviþa”. Astfel, porþiunea de drum cuprinsã între
ieºirea din localitate ºi staþia
CFR este acum complet acoperitã cu dale de beton ºi
mãrginitã cu borduri, circulaþia
vehiculelor ºi pietonilor în
aceastã zonã fiind mult uºuratã
ºi cu un grad sporit de confort.
Prin aceastã lucrare au fost
aplicate pavele de beton pe o
suprafaþã de 3.674 mp,
lungimea totalã a tronsonului
reabilitat fiind de 590 metri. Pe
o suprafaþã de 450 mp a fost
delimitat un trotuar, destinat
exclusiv circulaþiei pietonale,
iar lãþimea pãrþii carosabile
variazã între 4 ºi 5,5 metri.
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu, face un apel la
toþi cetãþenii ce desfãºoarã
diverse activitãþi în zona deservitã de acest drum, sã respecte
cum se cuvine aceastã investiþie fãcutã din bani publici ºi
sã nu exploateze drumul în
condiþii anormale. De asemenea, proprietarii de terenuri
agricole din zonã sunt rugaþi
sã nu intre cu utilajele de tonaj
mare din zona de câmp direct
pe zona dalatã ºi sã-ºi lucreze
terenurile astfel încât distanþa
între culturi ºi drum sã fie una
normalã. Acest obiectiv de
investiþii a fost finanþat de la
bugetul local al comunei
Racoviþa.

Spaþii gratuite pentru cetele de feciori
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu, anunþã feciorii
ce doresc sã facã parte din
cetele tradiþionale organizate
cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã
cã, atât la Racoviþa cât ºi la
Sebeºu de Sus, spaþiile necesare pentru organizarea ºi
desfãºurarea activitãþilor specifice vor fi puse la dispoziþie

în mod gratuit, la fel ca ºi în
anii trecuþi. Astfel, la Racoviþa
Ceata de Feciori va avea la
dispoziþie spaþiul situat în
bucãtãria de jos de la Cãminul
Cultural, iar la Sebeºu de Sus,
Ceata de Feciori se va putea
gospodãri la club.
„Aºtept cu interes formarea
cetelor ºi doresc sã fiu

informat, când se va întâmpla
acest lucru, despre componenþa fiecãreia. Aºtept
feciorii la colindat ºi, de
asemenea, îi aºtept cu drag
la obiceiul tradiþional „Dana”,
în cea de-a doua zi de Crãciun.
Succes tuturor!”, transmite
primarul Simion Olariu.

de desfãºurare al concursului
este sediul unitãþii ºcolare.
Dosarele de concurs se vor
depune pânã la data de 11.12.
2017, ora 15, la secretariatul unitãþii ºcolare, tel:
ªcoala Gimnazialã Racoviþa 0269.527443.
organizeazã concurs pentru
Conþinutul dosarului de
ocuparea unui post con- concurs:
tractual vacant de adminisa) cerere de înscriere la contrator financiar (contabil), în curs, adresatã conducãtorului
baza HG nr. 286/2011 ºi a HG instituþiei publice organinr. 1027/2014, cu modificãrile zatoare;
ºi completãrile ulterioare, pe
b) copia actului de identitate
perioadã nedeterminatã, în sau orice alt document care
data de 15.12.2017, ora 10 - atestã identitatea, potrivit legii,
proba scrisã ºi în data de dupã caz;
18.12.2017 ora 9 - proba pracc) copiile documentelor care
ticã, urmatã de interviu. Locul sã ateste nivelul studiilor ºi ale

altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor
specifice;
d) copia carnetului de
muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie ºi/
sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o
declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care
candideazã;
continuare în pag. 3
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Spectacol de Ziua Naþionalã
În cinstea Zilei Naþionale a României –
1 DECEMBRIE, ªcoala Gimnazialã Racoviþa
organizeazã miercuri, 29 noiembrie,
începând cu ora 13, un spectacol omagial.
Elevii instituþiei de învãþãmânt, atât cei din
ciclul primar cât ºi cei din ciclul gimnazial,

vor prezenta un program artistic cu poezii ºi
cântece patriotice, rememorând în acest fel,
actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
Vã aºteptãm în numãr cât mai mare!
Intrarea este liberã.

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
28 septembrie 2017
Încheiat astãzi, 28 septembrie
2017, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului
nr.191/2017. ªedinþa începe cu toþi
cei 11 consilieri în funcþie. La
ºedinþã participã dl.primar ºi
secretarul comunei.
D-na secretar înainteazã consilierilor locali procesul verbal al
ºedinþei de îndatã din 07.08.2017,
cu menþiunea cã s-a omis punerea
lui în materialele de ºedinþã ºi se
doreºte discutarea lui, spre aprobare, în cadrul ºedinþei ordinare.
Trebuie ales preºedintele de
ºedinþã pentru urmãtoarele 3 luni.
Urmeazã dl. consilier Marcu Vasile
Ilie.
1. Proiect de hotãrâre privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã
pentru urmãtoarele 3 luni.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 10 voturi – pentru, 1 abþinere
– dl. Marcu Vasile.
Dl. Marcu Vasile solicitã suplimentarea ordinei de zi cu proiectul
de hotãrâre privind aprobarea
utilizãrii din excedentul bugetar a
sumei de 90 mii lei pentru pod
Rãzurele.
Se supune la vot supliemntarea
ordinei de zi. Se voteazã astfel: 11
voturi – pentru, în unanimitate.
Dl. Marcu Vasile dã citire ordinei
de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã astfel: 11 voturi pentru, în unanimitate.
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local
Racoviþa pentru discutarea proiectelor de hotãrâre. Comisiile au
avizat favorabil toate proiectele de
hotãrâre.
Se discutã ºi se supun spre
aprobare procesele verbale ale
ºedinþielor anterioare ale Consiliului
Local.
1. Proces verbal din data de
30.08.2017 - ºedinþiã ordinarã.
Dl. Ivan Simion – “În ºedinþa din
30.08.2017 am solicitat un punct
de vedere al arhitectei privind
emiterea autorizaþiei de construcþie
pentru Consumcoop. Am primit
acest punct de vedere. Este al
primãriei sau al d-nei architect?”
D-na secretar – “Este punctul
de vedere al d-nei architect”.
Dl. Ivan Simion – “Am discutat
despre situaþia jurdicã a capelei.
D-le primar, aveþi detalii despre
stadiul dosarelor?”
Dl. primar – “Documentaþia este
depusã spre avizare la I.S.U. Sper
ãm cã se vor obþine avizele cât
mai repede”.
Dl. Ivan Simion – “Am rugãmintea
de a se þine legãtura”.
Dl. Trifu Claudiu – “Este obligatoriu sã se treacã întârzierea
consilierilor la ºedinþã?”
Dl. Ivan Simion – “Eu am solicitat
trecerea în procesul verbal”.
D-na secretar – “Notez în
stenograma ºedinþei de la început
numãrul consilierilor cu care se
începe ºedinþa ºi dacã este cazul
se motiveazã absenþa, se anunþã
întârzierile ºi notez pe parcursul
ºedinþei când sosesc consilierii”.
Dl. Popa Sorin – “În ºedinþa
trecutã, am avut un dialog cu dl.
Ivan Valentin, primarul comunei
Sadu. S-a notat cã am întrebat
dacã se fac speculaþii pentru cotizaþii precum ºi dacã se iau mãsuri
pentru abuzuri. S-a înþeles, sau sa notat greºit, nu a fost vorba de
nici un abuz, ci de participarea ºi
implicarea asociaþiei în proiectele
legislative”.
D-na secretar – “În stenogramã
am notat ideile principale ale
discuþiei, în cadrul ºedinþei aþi
întrebat despre cotizaþie, speculaþii,
precum ºi despre abuzuri. Asta am
notat în stenogramã. Am sã verific
ºi înregistrarea ºi dacã este notat
greºit am sã corectez”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 8 voturi
– pentru, 3 abþineri (dl. Popa Sorin,
dl. Drãgoiu Cornel - nu a participat
la ºedinþã ºi dl. Belciu Alin – nu a
participat la ºedinþã).
2. Proces verbal al ºedinþiei de
îndatã din data de 07.08. 2017
Nu sunt discuþii pe marginea
acestui proces verbal.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 11 voturi – pentru, în
unanimitate.
Se trece la ordinea de zi a
ºedinþei ordinare.
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea indicatorilor actualizaþi
D-na secretar – “Este necesarã
completarea documentaþiei pentru
proiectul depus pe OUG 28, “Reabilitarea drumuri comunale ºi reþea

stradalã”, ca urmare a solicitãrii de
clarificãri primte din partea
Ministerului Fondurilor Europene”.
Dl. Ivan Simion – “Vreau sã se
menþioneze în ceea ce priveºte
asfaltarea strãzii Cornel Lupea, de
unde începe ºi unde se terminã,
ca o informare pentru cetãþeni”.
Dl. primar – “Începe de la Cãtãlin
Muntean, pânã la Podu` lu` Dima”.
D-na Bucur Simona – “Sã fie
informaþi locuitorii care locuiesc
pânã la Cãtãlin Muntean de ce la ei
nu se astfalteazã”.
Dl. primar – “Au fost informaþi,
se cunoaºte de mult timp cât se va
asfalta. În acea zonã nu este
schimbatã conducta de apã
potabilã. Pâna va fi schimatã de
cei de la APÃ CANAL, mai
dureazã, nu am putut prinde în
proiect ºi acea porþiune”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi –pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
asigurarea cofinaþãrii din bugetul
local al obiectivului de investiþie
“Reabilitarea drumuri ºi reþea
stradalã”
Dl. primar – “Este pentru acelaºi
proiect pentru care am discutat la
punctul anterior. Cofinnþarea pe
OUG 28 trebuie asiguratã din
bugetul local”.
Dl. Ivan Simion – “Dacã se
primesc banii pentru acest proiect,
cine se va ocupa de lucrare, cine
va numi comisiile ºi dirigintele de
ºantier?”
Dl. primar – “Primãria va asigura
ºi se va ocupa de tot ceea ce þine
de lucrãri”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi – pentru, în unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
aderarea la ACOR
Dl. primar – “Am primit o
solicitare din partea mai multor
cetãþeni cu privire la deplasarea
cetãþenilor la Consiliul Judeþean”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Sunt niºte
lucruri neclare. Nu se poate scoate
la concurs unul din posturile
vacante?”
D-na secretar – “Se poate înfiinþa
compartiment de urbanism. Trebuie
sã solicitãm avizul ANFP-ului”.
Dl. Popa Sorin – “Este a 4-a oarã
când discutãm acest proiect. Am
vorbit cu alte primãrii, unii au aderat,
alþii nu. Explicaþia dv. nu este
esenþialã. S-au eliberat 3 autorizatii
de construcþie, în ultimul an. Cei
care au cerut certificate de
urbanism au finalizat actele? Este
o practicã, sã faci doar un certificat
ºi sã nu finalizezi documentaþiile ºi
pentru autorizare?”
Dl. primar – “Nu este o practicã.
Certificatul de urbanism nu þine loc
de autorizaþie. S-a discutat acest
proiect de mai multe ori din motivele
expuse”.
Dl. Popa Sorin – “Ce mãsuri sau luat pentru cei care au
construit? D-le viceprimar, avem
mai mlte construcþii în comunã, ce
mãsuri s-au luat?”
Dl. primar – “S-au dat amezi unde
au fost cazul. O sã luãm ºi alte
mãsuri putem începe procedurã
de demolare, prin executare”.
Dl. Ivan Simion – “Cei cu
construcþiile sã fie executaþi, dar
pentru cei cu grãdinile de la Mârºa
nu se fac executãri?”
Dl. primar – “Pentru cei de la
Grãdini trebuie sã deschidem 400
de procese, ceea ce implicã
costuri enorme”.
Dl. Belciu Alin – “Sã fie fãcutã o
ºedinþã la începutul anului, sã fie
anunþaþi oamenii cã nu au voie sã
construiascã numai cu autorizaþie
de construcþie. Eu pentru 5 m de
fundaþie am depus actele pentru
emiterea unui certificat de
urbanism, care l-am primit foarte
târziu ºi mi s-a cerut ºi avizul de la
culte”.
Dl. Popa Sorin – “Din punctul
meu de vedere, sã scoatem postul
la conscurs, sã nu mai fie oamenii
puºi pe drumuri, atunci îî ajutãm”.
Dl. Telebuº Marius – “Pe noi ca
primãrie urbanismul ne-a costat
1.000 lei. Prin ACOR ne va costa
1.300 lei. Serviciul care l-am avut
lasã de dorit (arhitecta). Nu ºtiu
dacã a fost influenþatã. Sunt douã
probleme diferite: serviciul prestat
de fost arhitectã sau serviciul de
urbanism în general”.
Dl. Stoia Ioan – “Arhitecta nu a
fãcut nimic ilegal ºi nici nu s-a lãsat
influenþatã. A respectat legea ºi
unor cetãþeni nu le-a convenit”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “De ce nu i
s-a permis d-lui Bucur Dionisie sã
punã tablã pe construcþie?”
Dl. Stoia Ioan – “Nu i-au dat voie
cei de la culte”.
Dl. Belciu Alin – “Referitor la plata
arhitectei: era 1.000 lei pentru 4
ore, sau 8 ore, 4 zile pe lunã? Dar
pentru 1.300 lei, o sã fie zilnic aici?”
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 6 voturi - pentru, 5 abþineri
(dl. Drãgoiu Cornel, Bucur Simona,
Popa Sorin, Trifu Claudiu, Belciu

Alin)”.
Dl. Ivan Simion – “Care este
urmãtorul pas?”
D-na secretar – “Cum decideþi
d-voastrã”.
Dl.Hulpuº Marius – “Trebuie sã
aveþi în vedere înfiinþarea unui
compartiment cu avizul ANFP”.
5. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea continuitãii furnizãrii/
prestãrii serviciilor de sortare ºi
compostare în Staþiile de Sortare
ºi Compostare ªura Micã
Proiectul este retras de pe
ordinea de zi, deoarece la ºedinþa
de la ADI ECO Sibiu, acest proiect
a fost respins.
6. Proiect de hotãrâre privind
majorarea capitalului la SC GOA
SA.
Dl. Drãgoiu Cornel – “De la
ºedinþa de la Avrig am înþeles cã
se doreºte majorarea capitalului.
Comuna Racoviþa deþine o acþiune.
Acþiunea creºte cu 2 lei, de la 6 lei
la 8 lei”.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 11 voturi - pentru, în unanimitate.
7. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preºurilor de pornire la
licitaþie pentru masa lemnoasã din
partizile 485 ºi 486
Dl. Stoia Ioan – “Am întrebat
unde sunt partizile. Sunt pe Valea
Moaºei. M-am deplasat cu dl.
Bobanga Vasile – pãdurar, la faþa
locului. L-am invitat i pe dl. Belciu
Alin sã vinã sã vedem partizile ºi
nu a venit. De ce nu aþi venit?”
Dl. Belciu Alin – “Nu mã
intereseazã”.
Dl. Stoia Ioan – “Trebuia sã vã
intereseze, pentru cã este vorba
despre Valea Moaºei”.
Dl. Belciu Alin – “Am întrebat
pentru cine este lemnul, pentru
populaþie sau pentru agenþi?”
Dl. Stoia Ioan – “Este pentru
agen?i”.
Dl. Belciu Alin – “Dacã era pentru
populaþie, mã interesa ºi veneam,
dar fiind pentru agenþi, nu am venit.
Când a fost fãcut amenajamentul?”
Dl. Ivan Simion – „În noiembrie
2014, atunci a intrat ºi pãºunatul .
A fost inventariat, conform legii, ºi
a fost introdus în amenajament
deoarece avea diametrul mai mai
de 0,4 m”.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 10 voturi – pentru, 1
abþinere, dl. Nicula Iustin.
D-na secretar – “Aº dori sã
revenim la proiectul privind
aderarea la ACOR. Consider cã
proiectul este aprobat, pentru ca
existã majoritatea voturilor. S-a
votat cu 6 la 5, este majoritatea
celor prezenþi”.
Dl. Popa Sorin – “Propun
angajarea unui architect”.
Dl. Ivan Simion – “Sunteþi de
acord sã supunem la vot întâî
angajarea ºi apoi intrarea în
ACOR? Se poate adera ºi apoi sã
se angajeze, iar dacã gãsim
architect sã renunþãm la aderare”.
Dl. Popa Sorin – “La cererea
cetãþenilor din comunã, propun
înfiinþarea unui post”.
Dl. Telebuº Marius – “Am înþeles
din ºedinþa trecutã cã avem doar
douã variante”.
Dl. Ivan Simion – “S-a înþeles
greºit, avem 3 variante: angajare,
aderare ºi Consiliul Judeþean”.
Se supune la vot propunerea dlui Popa Sorin. Se voteazã astfel:
11 voturi - pentru, în unanimitate.
D-na Bucur Simona – “Am intrat
ºi în Asociaþia Comunelor, am
aporbat ºi înfiinþarea postului”.
Dl. Ivan Simion – “Se va începe
ºi procedura de angajare. În
contractul cu ACOR sã se
menþioneze perioada contractului”.
Dl. Stoia Ioan – “Eu propun ºi
înfiinþarea unui post pentru întreþinere spaþii verzi. Avem nevoie de
cineva care sã se ocupe în comunã de curãþarea ºi igienizarea
drumurilor ºi a spaþiilor verzi”.
Dl. Ivan Simion – “Ar fi bine, dar
sã fie stabilite de la început
atribuþiile”.
8. Proiect privind aprobarea
Planului de ocupare a funcþiilor
publice pentru anul 2018
Dl. Drãgoiu Cornel – “Ce sunt
cele 2 posturi care sunt vacante?”
D-na secretar – “Postul de
resurse este vacant ºi postul de
auditor este prevãzut în organigramã, dar nu a fost ocupat
niciodatã”.
Dl. Popa Sorin – “Ce se întâmplã
cu munca în folosul comunitãþii,
Laszlo ªtefan, Anghelina Nicolae,
Rostaº Dragomir?”
Dl. Stoia Ioan – “Sunt câþiva
care nu mai locuiesc pe raza
comunei Racoviþa, nu au fost gãsiþi.
Cei care locuiesc în comunã, au
efectuat orele”.
Dl. Popa Sorin – “Mai sunt
câteva dosare. Vreau sã îmi
justificaþi acþiunile realizate. De
exemplu, dl. Bucur Dionisie cum a
efectuat orele?”
Dl. Stoia Ioan – “Dl. Bucur a udat
florile ºi a curãþat parcul ºi zonele

verzi”.
Se supune la vot propunerea dlui Popa Sorin. Se voteazã astfel:
11 voturi - pentru, în unanimitate.
9. Numirea reprezentanþilor
Consiliului Local în Consiliul de
Administraþie al ªcolii Gimnaziale
Racoviþa
Dl Ivan Simion – “Propun pe dna Bucur Simona”.
Dl. Bucur Ioan – “Propun pe dl.
Telebuº Marius”.
Dl. Trifu Claudiu – “Propun pe dl.
Drãgoiu Cornel”.
Dl. Popa Sorin – “Propun pe dl.
Belciu Alin”.
Dl. Popa Sorin – “Propun ca votul
sã fie secret”.
Se supune la vot propunerea de
vot secret. Se voteazã astfel: 11
voturi - pentru, în unanimitate.
În urma procedurii de vot secret,
s-a votat astfel: dl. Drãgoiu Cornel
– 8 voturi, d-na Bucur Simona - 6
voturi, dl. Belciu Alin – 4 voturi, dl.
Telebuº Marius - 3 voturi.
Se numesc dl. Drãgoiu Cornel ºi
d-na Bucur Simona membrii în
Consiliul de Admnistraþie al ªcolii
Gimnaziale Racoviþa.
10. Proiect privind modificarea
Hotãrârii Consiliului Local al
Comunei Racoviþa nr. 34/2017
D-na secretar – “Am întrebat la
Prefecturã cu privire la acest proiect . Este în regulã modificarea lui,
nu trebuie dã modificãm ºi proiectul
de rectificare bugetarã. O sã am
grijã, ca pe viitor când mai sunt
astfel de proiecte, rectificarea sã
fie cuprinsã direct în proiectul
iniþial”.
Dl. Popa Sorin – “Dacã se
modificã titlul, hotãrârea nu implicã
modificarea rectificãrii bugetare?”
D-na secretar – “Dacã se
modificã titlul, hotãrârea este în
regulã. Hotãrârea cu rectificarea
rãmâne cea iniþialã, pentru cã sau produs efecte juridice, bani
sunt alocaþi pentru acelaºi scop,
indiferent de titlu”.
Dl. Popa Sorin – “Vi s-a comunicat verbal sau în scris de la
Instituþia Prefectului?”
D-na secretar – “Mi s-a comunicat verbal”.
Dl. Belciu Alin – “Dacã titlul a fost
greºit, banii s-au dus tot în contul
asociaþiei, cum se justificã banii
pentru asociaþie? Nu mi se pare în
regulã, faptul cã banii au fost
alocaþi în contul Asociaþiei”.
D-na secretar – “Comuna
Racoviþa este membrã în Asociaþia
Racoviþa - Carquefou, banii sunt
justificaþi prin facturi”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 6
voturi – pentru, 5 abþineri. Proiectul
a fost aprobat.
11. Proiect de hotãrâre privind
suplimentarea cu 90 mii lei pentru
Pod Rãzurele
Dl. primar – “În urma inundaþiilor,
am primt bani ºi pentru Podul de la
Rãzurele”.
Dl. Belciu Alin – “Când i-aþi
primit?”
Dl. primar – “În 2016, decembrie.
O parte din bani s-au folosit pentru
reparaþiilor celorlalte poduri, iar
ceilalþi au fost opriþi pentru acest
pod. Costurile pentru pod sunt mai
mari decât banii care i-am primit,
este nevoie de o rectificare bugetarã sã mai cuprindem suma
necesarã pentru finalizarea lucrãrilor. Aproximativ 3 luni cât dureazã
lucrãrile, pentru trecere avem
alternativã”.
Dl. Ivan Simion – “Având în
vedere cã poziþionarea podului
deserveºte populaþia, inclusiv
pentru transportul lemnelor, Asociaþia Compososeratul Braniºtei
are nevoie de acel pod”.
Dl. primar – “Va fi notificatã
asociaþia cu privire la începerea
lucrãrilor precum ºi Ocolul Silvic.
Populaþia va avea o trecere
provizorie, care va putea fi folositã.
Când o sã avem autorizaþia emisã
pentru începerea lucrãrilor o sã vã
trimitem informare”.
Dl. Ivan Simion – “Cine o sã fie
diriginte de ºantier?”
Dl. Hulpuº Marius – “Va fi luat de
pe SEAP”.
Dl. Ivan Simion – “Propun sã fie
numiþi membrii în comisia de lucrãri
ºi din Consiliul Local”.
Se supune la vot propunerea.
Se voteazã astfel: 11 voturi –
pentru.
Dl. Ivan Simion – propune dl.
Drãgoiu Cornel: 10 voturi pentru ºi
o abþinere – dl. Drãgoiu Cornel.
Dl. Bucur Ioan – propun pe dl.
Ivan Simion: 10 voturi pentru ºi o
abþinere – dl. Ivan Simion.
Se trece la discutarea
diverselor.
Dl. Ivan Simion – “Ce pavaje se
pun pe drumul Gãrii?”
Dl. Stoia Ioan – “I–uri, cu
autoblocare”.
Dl. Trifu Claudiu – “Cine executã
lucrarea?”
Dl. Stoia Ioan – “Dl. Mãgãdan,
este cel care a fãcut oferta cea
mai micã”.

Dl. Belciu Alin – “Nu poate lucra
altã firmã? Sã se facã mai multe
proiecte ºi lucrãri într-un an”.
Dl. primar – “Nu sunt firme care
sã execute lucrãri. Nu ºi-au arãtat
interesul”.
Dl. Belciu Alin – “Aþi fãcut drumul
ºi cãminul, la Sebeºu de Sus. Când
se fac celelalte proiecte care s-au
propus ºi s-au votat?”
Dl. Stoia Ioan – “Se vor face ºi
celelalte lucrãri, în funcþie de
sumele ºi timpul disponibil, precum
ºi de terminarea documentaþiilor”.
Dl. Telebuº Marius – “ªanþul /
pãrãul care s-a fãcut pe strada
Protopop. Nu s-au fãcut trotuare.
Se va schimba þeava de la gaz, de
ce s-a betonat pânã în casã, de
ce nu s-a fãcut la toatã lumea
trotuar?”
Dl. Ivan Simion – “De ce s-a
betonat unde nu s-a intervenit în
lucrãri? La Maxim ºi la Stoica ce
reparaþii au fost?”
Dl. primar – “Unde s-au executat
lucrãri s-a reparat. La Maxim ºi la
Stoica nu a plãtit primãria
betonarea. Cei de la gaz, când vor
schimba þevile, vor face la loc ceea
ce vor stica”.
Dl. Telebuº Marius – “Aþi spus
cã se va deratiza ºi se va renova
sala de jos, Repasatul”.
Dl. Stoia Ioan – “Am postat
lucrarea pe SEAP, a fost acceptatã,
de luni se vor începe lucrãrile la
Repasat, precum ºi la bucãtãria de
jos”.
Dl. Telebuº Marius – “Unde vor
face copii sport?”
Dl. Stoia Ioan – “Cât va permite
timpul, vor face afarã ºi când va fi
rece, în sala construitã nouã, lângã
Cãminul Cultural”.
Dl. Telebuº Marius – “Când se
terminã lucrarea de la Terenul de
Fotbal? Trebuie fãcute lucrurile
bine”.
Dl. primar – “Se vor finaliza, o
sã vedem ce mai e de fãcut ºi ce
mai putem face cu banii disponibili”.
Dl. Nicula Iustin – “Firma de la
gaz lucreazã bine, dar a înfundat
pârâul. Când se va desfunda, o
sã vinã ploile”.
Dl. Stoia Ioan – “Ei trebuie sã
cureþe. O sã verific”.
Dl. Nicula Iustin – “Pentru Ansamblul Valea Moaºei nu poate sã
se rezolve, sã nu mai plãteascã
instructorul?”
Dl. Belciu Alin – “Se tot cautã
soluþii, dar nu se gãsesc pentru
finanþare”.
D-na Bucur Simona – “ªi la
Racoviþa se plãteºte instructorul
de cãtre pãrinþi”.
D-na secretar – “Cunoaºteþi
foarte bine ce s-a întâmplat cu finanþarea ansamblurilor. Am aprobat un regulament pentru finaþare,
se pot depune proiecte în aceste
sens”.
Dl. Popa Sorin – “Am fãcut niºte
solicitãri la Instituþia Prefectului, am
solicitat puncte de vedere pentru
mai multe situaþii. O sã vi le prezint
în ºedinþã când am sã le primesc.
Sunt câteva situaþii confuze, am
solicitat puncte de vedere pentru
a vedea ce am aprobat ºi ce vom
aproba de acum înainte”.
Dl. Trifu Claudiu – “În ºedinþa
trecutã am solicitat sã fie puse 2
capace, unde s-au efectuat lucrãrile la pârâul de pe strada Protopop”.
Dl. Stoia Ioan – “Trebuie sã fie
puse de cãtre Primãrie, nu au fost
prevãzute în contract. O sã
contractãm un executant”.
Dl. Telebuº Marius – “Mai vin cei
de la Consiliul Judeþean sã astupe
gãurile, sã fie reparate pânã nu
vine iarna?”
Dl. Stoia Ioan – “Nu pot fi
reparate de cãtre noi. Sunt pe drum
judeþean, trebuie sã le facã Consilul
Judeþean”.
Dl. Trifu Claudiu – “Am primit
raportul de activitate de la
compartimentul de achiziþii. Vrem
sã fie mai detaliat, pe fiecare
referat, ce fel de material, ce fel
de achiziþii s-au fãcut”.
D-na Bucur Simona – “Trebuie
sã fie detaliat, sã ºtim pe ce s-au
alocat banii”.
Dl Stoia Ioan aduce referatele
pe achiziþii ºi explicã fiecare
achiziþie în parte.
Dl. Marcu Vasile – “Sã nu mai fie
discuþii, sã fie ataºate ºi referatele
de necessitate”.
Dl. Belciu Alin – “S-ar putea face
la iluminatul stradal sã se
porneascã ºi sã se opreascã prin
senzori”.
Dl. Stoia Ioan – “O sã facem o
solicitare sã se schimbe mai
devreme cu 30 min.”.
Dl. primar – “Am avut senzori pe
vechiul contract. Poate fi pus un
releu, o sã luãm în calcul anul viitor”.
Dl. Belciu Alin – “Am înþeles cã
nu se dau bani pentru echipa de
fotbal”.
Dl. Telebuº Marius – “Nu am
îndeplinit condiþiile necesare
momentan, dar o sã îndeplinim sã
primim banii luna viitoare”.
Dl. Popa Sorin – “A cui este

echipa de fotbal, de ce nu vreþi sã
le alocaþi bani?”
Dl. primar – “Vrem sã le dãm bani,
nu se pune problema, trebuie sã
respectãm regulamentul. Echipa e
a comunei Racoviþa”.
Dl. Belciu Alin – “La Sebeºu de
Sus, la spaþiul de lângã Consumcoop, dacã nu se pun tuburi la
ºanþ, apa se duce pânã la
Mãerean”.
Dl. Stoia Ioan – “Este domeniul
privat. Canalizarea este înfundatã,
cine a înfundat-o sã o desfunde”.
Dl. primar – “Domeniul privat
este împrejmuit”.
Dl. Belciu Alin – “Am fost cu dl.
viceprimar ºi am mãsurat, trebuie
2 tuburi pentru rezolvarea
problemei”.
Dl. Stoia Ioan – “Tuburile au fost
aduse dar dl. Belciu nu a venit
dupã ele”.
D-na Bucur Simona – “Am înþeles
cã se schimbã reþeaua electric.
Reþeaua va fi subteranã?”
Dl. primar – “Nu va fi subteranã,
ci la limita proprietãþii. Cablurile
ajung de pe stâlp la cutie”.
D-na Bucur Simona – “Aþi fãcut
propunere?”
Dl. primar – “Am propus acest
lucru, dar nu au fost de acord cei
de la Electrica”.
D-na Bucur Simona – “Existã
material, iar pentru zona centralã
era indicat sã fie subteran. La
dispensar la Sebeºu de Sus, ce
aþi propus?”
Dl. primar – “Introducerea
gazului ºi montarea centralei”.
Dl. Stoia Ioan – “Am vorbit cu dna doctor ºi nu vor centralã, nu o
folosesc pentru cã sunt costurile
enorme. Sã fie întâi schimbate
geamurile, coborâte tavanele,
reparate uºile ºi apoi instalatã
centrala”.
D-na Bucur Simona – “Pentru 2
zile pe sãptãmânã, nu îºi permit sã
plãteascã centrala”.
Dl. Marcu Vasile – “Convectorul
consumã mult. Trebuie reparate
geamurile ºi uºile”.
Dl. Stoia Ioan – “Mai avem o
problemã, vine sezonul rece,
tractorul nu funcþioneazã cum
trebuie, nu o sã putem face
dezãpezirea la timp. Aº dori sã ne
gândim la achiziþionarea unui
tractor nou”.
Dl. Belciu Alin – “Anul trecut s-a
fãcut reparaþii la el, ce s-a
întâmplat?”
Dl. Telebuº Marius – “Un utilaj
trebuie întreþinut. Sã facem un
proiect pe fonduri europene, sã
achiziþionãm un utilaj nou”.
Dl. Stoia – “Este întreþinut, dar
este vechi, cedeazã piesele…
Decât sã mai dãm mulþi bani pe
reoaraþii ºi sã se strice din nou, ar
fi mai bine achiziþionarea unui
tractor nou. Costurile cu reparaþiile
ar acoperii investiþia”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se înceapã
procedura, raport, expunere, sã
identificãm sumele necesare”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 28 septembrie
2017, drept pentru care semnãm
alãturi.
Preºedinte de ºedinþã
Consilier, IVAN SIMION
Secretar, SÎRBU MARIA

ANUNÞ
IMPORTANT
Aducem la cunoºtinþa tuturor celor interesaþi cã, în
scopul deservirii cât mai
eficiente a populaþiei ºi persoanelor juridice ce îºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul comunei, programul de
lucru al Primãriei comunei
Racoviþa a fost modificat,
dupã cum urmeazã:

LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8 – 16
8 – 16
8 – 18
8 – 16
8 – 14

De asemenea, informãm
persoanele interesate cã
programul de lucru cu
publicul al Casieriei ºi al
compartimentelor Asistenþã
Socialã, Secretar ºi Registrul
Agricol este urmãtorul:

LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

9 – 14
9 – 14
9 – 12,
15 – 18
9 – 14
9 - 12

rosu galben albastru negru
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Anunþ
urmare din pag.1
f) adeverinþa medicalã care sã
ateste starea de sãnãtate
corespunzatoare, eliberatã cu cel
mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de cãtre
unitãþile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante
pentru desfãºurarea concursului.
Adeverinþa care atestã starea de
sãnãtate conþine, în clar, numãrul,
data, numele emitentului ºi calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul Sãnãtãþii.
În cazul documentului prevãzut
la lit. e), candidatul declarat admis
la selecþia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraþie pe propria
rãspundere cã nu are antecedente
penale, are obligaþia de a completa
dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu pâna
la data desfãºurãrii primei probe a
concursului.
Actele prevazute la lit.b), c) ºi h)
vor fi prezentate ºi în original, în
vederea verificãrii conformitãþii
copiilor cu acestea.
Condiþiile specifice ºi generale
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necesare pentru ocuparea postului
de administrator financiar
Condiþii generale:
• sã fie cetãþean român sau
cetãþean al altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în România;
• sã cunoascã limba românã,
scris ºi vorbit;
• sã aibã vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
• sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;
• sã aibã o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abilitate;
• sã îndeplineascã condiþiile de
studii ºi, dupã caz, de vechime sau
alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs;
• sã nu aibã condamnãri definitive
pentru sãvârºirea unor infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în
legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care
ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei
în care a intervenit reabilitarea.
• Condiþii specifice:
• studii superioare absolvite cu
diploma de licenþã în domeniul
economic (vechime cel puþin 5 ani
în specializarea studiilor, din care 1
an în instituþii publice);
• cunoºtinþe operare PC (MS
Office, operare baze de date, navigare Internet), programe de contabilitate FOREXBUG si EDUSAL;
• spirit organizatoric;
• abilitãþi de comunicare,
relaþionare ºi învãþare;
• abilitãþi de coordonare a
echipelor;
• capacitate de gestionare a
timpului ºi prioritãþilor.
Probe de concurs:
Selecþia dosarelor - 12. 12.2017
Probã scrisã
– data probei scrise: 15.12.2017,
ora: 10;
Probã practicã
- data probei practice:
18.12.2017.2017, ora 9;
Interviu

- data interviului: 18.12.2017,
dupã proba practicã;
Locul desfãºurãrii probelor de
concurs: ªcoala Gimnazialã Racoviþa, str. Protopop Valeriu Florianu,
nr. 415, judeþul Sibiu.
Bibliografia:
- LEGEA Educaþiei Naþionale nr.
1/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- LEGEA nr. 53 din 24.01.2003 Codul Muncii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare - republicatã;
- LEGEA nr. 82/1991 Legea
contabilitãþii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare (republicatã);
- LEGEA nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãri ºi
completãri;
- LEGEA nr. 273/29.06.2006
privind finanþele publice locale,
publicate în M.Of. 618/18.07.2006;
- LEGEA nr. 76/2002 privind
sistemul asigurãrilor pentru ºomaj;
- Ordonanþa Guvernului - OG 119/
1999 privind controlul intern ºi
controlul financiar preventiv,
modificatã ºi completatã de Legea
nr. 234/2010 pentru modificarea ºi
completarea;
- Ordinul Ministrului Finanþelor
Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind
organizarea ºi conducerea contabilitãþii instituþiilor publice, Planul de
conturi pentru instituþiile publice ºi
instrucþiunile de aplicare a acestuia,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
– Ordinul Ministrului Finanþelor
publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor
publice, precum ºi organizarea, evidenþa ºi raportarea angajamentelor
bugetare ºi legale, publicat în M.OF.
37/2003, cu modificãri ºi completãri;
- LEGEA nr. 98/2016 a achiziþiilor
publice;
- OMFP nr. 2861/2009 privind
inventarierea patrimoniului;
- Ordinul nr. 1026/2017 privind
modificarea ºi completarea
Ordinului Ministrului Finanþelor
Publice nr. 517/2016;
Detalii suplimentare puteþi obþine
la secretariatul ªcolii Gimnaziale
Racoviþa, str. Protopop Valeriu
Florianu, nr. 415, judeþul Sibiu, tel.
0269527443.

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

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

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

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

încãlzirea locuinþei au obligaþia de
a anunþa la primãria de domiciliu
orice modificare intervenitã în
componenþa familiei sau veniturilor
de naturã a conduce la modificarea
ajutorului acordat.
Modificãrile se anunþã prin
depunerea unei noi cereri si
declaraþii, însoþitã de actele care
atestã modificarea, în termen de 5
zile de la producerea acestora.
Lista bunurilor ce conduc la
excluderea acordãrii ajutorului
social/ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei/alocaþiei pentru susþinerea familiei
- Bunuri imobile
1. Clãdiri sau alte spaþii locative
în afara locuinþei de domiciliu ºi a
anexelor gospodãreºti;
2. Terenuri de împrejmuire a
locuinþei ºi curtea aferentã ºi alte
terenuri intravilane care depãºesc
1.000 mp în zona urbanã ºi 2.000
mp în zona ruralã
- Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme ºi/
sau motocicletã/motociclete cu o
vechime mai micã de 10 ani, cu
excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente,
precum ºi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai mare
de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu sau
fãrã remorci, rulote, autobuze,
microbuze
4. ªalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi, cu excepþia
bãrcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc în Rezervaþia Biosferei ”Delta Dunãrii”;
5. Utilaje agricole: tractor,
combinã autopropulsatã
6. Utilaje de prelucrare agricolã:
presã de ulei, moarã de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul:
gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acþionate hidraulic,
mecanic sau electric;
(*)Aflate în stare de funcþionare
- Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare
de peste 3000 lei, cu excepþia
dobânzii.
- Terenuri/animale ºi/sau pãsãri
1. Suprafeþe de teren, animale
ºi pãsãri a cãror valoare netã de
producþie anualã depãºeºte suma
de 1.000 euro pentru persoana
singurã, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie
NOTÃ: Deþinerea unuia dintre
bunurile menþionate conduce la
excluderea acordãrii ajutorului
social / ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei / alocaþiei pentru
susþinerea familiei.
VERIFICÃRIªISANCÞIUNI
Pentru verificarea veridicitãþii
datelor înscrise în cererile pentru
acordarea ajutorului pentru
încãlzire primarii au obligaþia de a
efectua lunar, la solicitarea
agenþiilor teritoriale, anchete
sociale pentru verificarea
veridicitãþii datelor înscrise în
cerere pentru cel puþin 60% dintre
beneficiarii dreptului la ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei.
Anchetele sociale pot fi efectuate
ºi la sesizarea unor terþi.
În cazul solicitarii ajutoarelor
pentru energie electricã, anchetele sociale se efectueazã obligatoriu pentru toate situaþiile, în termen de 15 zile lucrãtoare de la
data înregistrãrii cererii, în vederea
verificãrii sistemului de încãlzire
utilizat.
Dacã în urma întocmirii anchetei
sociale se constatã cã, la completarea cererii nu s-au declarat
date corecte, dreptul la încãlzirea
locuinþei înceteazã începând cu
luna urmãtoare, iar sumele plãtite
necuvenit cu acest titlu se
recupereazã în condiþiile legii.
Nerespectarea prevederilor
legale de cãtre beneficiari constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 200 lei la
1.000 lei.
Dosarele se depun la Primãria
comunei Racoviþa.
În situaþia în care consumatorii
vulnerabili îndeplinesc condiþiile de
acordare pe parcursul sezonului
rece, stabilirea dreptului la ajutorul
pentru încãlzirea locuinþei se face
începând cu luna depunerii cererii,
pentru cei care au depus documentele pânã la data de 20 a lunii
respective ºi începând cu luna
urmãtoare pentru cei care au
depus documentele dupã data
prevãzutã mai sus.
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“Mic Dejun cu Rugãciune”, la Palatul Parlamentului
În zilele de 7 ºi 8 Noiembrie
2017, la Palatul Parlamentului din Bucureºti, a avut loc
a XII-a ediþie a întâlnirii
ecumenice “Mic Dejun cu
Rugãciune”, la iniþiativa
Grupului Ecumenic de
Rugãciune al Parlamentului
României, în cadrul cãreia
s-a desfãºurat Conferinþa
Internaþionalã cu tema:
“Integritate în sfera publicã”.
La acest important eveniment, au participat reprezentanþi de seamã ai cultelor creºtine ortodox, catolic, grecocatolic ºi evanghelic, precum
ºi ambasadori, invitaþi din
strãinãtate, senatori ºi deputaþi din mai multe partide politice ºi de confesiuni diferite,
cu toþii motivaþi de credinþa în
Dumnezeu ºi preocupaþi de
starea spiritualã a societãþii.
Am fost onorat sã particip
la acest eveniment deosebit,
la invitaþia preºedintelui
Grupului Ecumenic, deputat
PNL Florica Cherecheº, ºi a
vicepreºedintelui Camerei
Deputaþilor, deputat PNL Ben-

Oni Ardelean.
Întâlnirea a debutat cu un
cuvânt de bun venit, adresat
celor prezenþi de cãtre preºedintele Grupului Ecumenic de
Rugãciune, dupã care a avut
loc prezentarea personalitãþilor care urmau sã ia cuvântul.
Înainte de începerea luãrilor
de cuvânt, episcopul romanocatolic a rostit rugãciunea
domneascã “Tatãl Nostru”,
apoi s-a intonat Imnul Naþional
al României “Deºteaptã-te
române!”, dupã care s-a derulat un scurt program muzical
religios, moment oferit de
studenþii Institutului Teologic
Ortodox Bucureºti ºi de un
grup creºtin evanghelic.
Printre cei desemnaþi sã ia
cuvântul pe marginea temei
“Integritate în sfera publicã”, sau numãrat Preºedintele PNL
– deputat Ludovic Orban,
Preºedintele Delegaþiei Parlamentului României la APCE –
senator PSD Titus Corlãþean,
Vicepreºedintele al Camerei
Deputaþilor - deputat PNL BenOni Ardelean, Secretarul gene-

ral al PNL – deputat Robert
Sighiartãu, deputatul PNL
Florica Cherecheº ºi preotul
prof. Stelian Tofanã de la
Facultatea de Teologie
Ortodoxã din Cluj-Napoca.
Fiecare luare de cuvânt a
fost unicã în felul ei, însã,
mesajul comun pe care
vorbitorii l-au transmis, poate
fi concluzionat astfel:

Concurs
pentru micii
jurnaliºti din
Þara Oltului

În perioada 23 octombrie
2017 – 23 mai 2018, copiii
pasionaþi de jurnalism din
zona de sud a judeþului Sibiu
(Þara Oltului) pot participa la
cea de-a treia ediþie a concursului „Reporter în localitatea mea”, organizat de
Biblioteca Orãºeneascã Avrig
în parteneriat cu Asociaþia
„Prietenii Avrigului”.
Micii jurnaliºti sunt invitaþi sã“Suntem onoraþi sã ne pu- înþeles ºi am fost întãrit în ºi trimitã creaþiile (reportaje,
tem sluji semenii, sã ne mani- convingerea cã INTEGRITATEA fotoreportaje, interviuri, eseuri
festãm liber credinþa ºi sã este sã faci ceea ce spui ºi etc) despre întâmplãrile reurmãrim binele cetãþii în care atunci când nu te vede nimeni. cente sau de odinioarã, istorii
suntem, promovând valorile Suntem conºtienþi cã integri- locale, legende, personalitãþi
spirituale ºi principiile morale tatea în luarea unei decizii sau diverse evenimente din
ale credinþei creºtine, având poate afecta pozitiv o afacere, o localitatea în care trãiesc, la
convingerea ºi speranþa cã, în familie, o relaþie de prietenie Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
acest fel, putem fi de folos sau chiar viitorul unei naþiuni. prin email (la adresa
Consilier, DRÃGOIU bibavrig@yahoo.com) sau
societãþii contemporane.”
CORNEL-MIRCEA prin poºtã (str. Avram Iancu, nr.
Aºadar, încã o datã, am
25, cod poºtal 555200, Avrig,
judeþul Sibiu), cu menþiunea
„pentru concursul *Reporter în
localitatea mea*”.
Primele douã ediþii ale conÎn partidele ultimelor trei etape ale sezonului competiþional cursului au fost câºtigate de
2017 - 2018 disputate de echipa de fotbal A.S. Viitorul Racoviþa copiii din Scoreiu, respectiv
au fost obþinute urmãtoarele rezultate:
Turnu Roºu.
- etapa 7, 29 octombrie 2017, Voinþa Roºia - A.S. Viitorul
Informaþiile ne-au fost oferite
de Maria Grancea, responRacoviþa (2 – 1);
- etapa 8, 5 noiembrie 2017, A.S. Viitorul Racoviþa - Corsav sabila Bibliotecii Orãºeneºti
Avrig.
Veºtem (8 – 1);
- etapa 9, 12 noiembrie 2017, F.C. Avrig - A.S. Viitorul
Racoviþa (1 – 1).
În urma meciurilor disputate, echipa din Racoviþa se aflã DISPOZIÞIA
pe locul 6 al clasamentului Ligii a V-a Sibiu Vest, cu 14 puncte. nr. 218 privind

DGASPC Sibiu recruteazã asistenþi maternali profesioniºti
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu recruteazã asistenþi maternali profesioniºti. Persoanele
interesate trebuie sã se prezinte la sediul din strada Mitropoliei nr. 2, Sibiu, la Serviciul Management de Caz pentru Asistenþã
Maternalã (0269/232.066 interior 43) pentru a primi toate informaþiile necesare ºi a fi consiliate de specialiºti. În prezent, potrivit
DGASPC Sibiu, sunt angajaþi 151 de AMP care au în plasament 281 de copii.
Condiþii pentru a deveni
asistent maternal
profesionist
Pentru a deveni asistent
maternal profesionist, candidaþii trebuie sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu,
domiciliul în judeþul Sibiu ºi sã
aibã acces la servicii medicale
ºi servicii educative. De asemenea, prin comportamentul
sãu în societate, starea
sãnãtãþii ºi profilul psihologic,
trebuie sã prezinte garanþii
pentru îndeplinirea corectã a
obligaþiilor care revin unui pãrinte, referitoare la creºterea,
îngrijirea ºi educarea copiilor
sãi. Printre condiþiile DGASPC
se numãrã ºi aceea de a
avea în folosinþã o locuinþã
care acoperã necesitãþile de
preparare a hranei, igienã,
educaþie ºi odihnã. Asistenþii
maternali trebuie sã aibã
minim zece clase, sã manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta
copilului, apartenenþa etnicã,
religie, stare de sãnãtate, sã
fie dispuºi ºi sã aibã capacitatea sã primeascã copil/
copii în plasament în regim de
urgenþã, cu vârste cuprinse
între 0 ºi 3 ani, având in vedere
situaþia de risc.
Cine nu poate fi asistent
maternal profesionist
Nu pot fi asistenþi maternali
profesioniºti persoana care a
suferit o condamnare prin
hotãrâre judecãtoreascã, rãmasã definitivã pentru sãvârºirea unei infracþiuni care ar
face-o incompatibilã cu profesia de asistent maternal profesionist, pãrintele decãzut din

drepturile pãrinteºti sau cãruia
i-au fost interzise sau limitate
drepturile pãrinteºti prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã
definitivã ºi irevocabilã, persoana care suferã de boli cronice psihice sau boli cronice
transmisibile ori persoana
care are proprii copii daþi în
plasament. Mai multe informaþii referitoare la condiþiile de
atestare ca asistent maternal
profesionist pot fi gãsite ºi pe
site-ul DGASPC Sibiu,
www.dasib.ro.
Facilitãþi financiare
Facilitãþile financiare acordate pentru creºterea ºi
îngrijirea copilului în asistenþã
maternalã sunt: salariul asistentului maternal (minim pe
economie - 1450 lei/lunã), spor
de 15% pentru al II- lea copil
dat în plasament, spor de 25%
pentru plasamentul unui copil
cu dizabilitãþi, alocaþia lunarã
de plasament în cuantum de
600 lei/copil, iar dacã copilul
este încadrat în grad de handicap, beneficiazã de alocaþie
lunarã de plasament majoratã
cu 50%, respectiv 900 lei, alo-

caþia de stat pentru copil: - pentru copilul cu vârsta pânã la 2
ani sau pânã la 3 ani în cazul
copilului cu handicap - 200 lei/
luna; pentru copilul peste 2 ani
- 84 lei/lunã; pentru copilul

Suntem ºi pe Facebook!
Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturor celor ce locuiesc sau iubesc
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, este ºi pe Facebook. Utilizatorii
internetului, ce doresc sã ne devinã prieteni în aceastã reþea de
socializare, trebuie sã ne caute dupã numele Jurnalul de Racovita.
Contul nostru poate fi accesat la adresa www.facebook.com/
deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne putem
împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat,
licenþios, va fi eliminat imediat din lista de prieteni! Ne puteþi scrie
pe adresa de email jurnalulderacovita@gmail.com. Nu uitaþi sã
vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

peste 3 ani încadrat în grad de
handicap - 168 lei/lunã.
"Asistentul maternal profesionist este persoana fizicã,
atestatã, care asigurã prin activitatea pe care o desfãºoarã la

domiciliul sãu creºterea,
îngrijirea ºi educarea, necesare
dezvoltãrii armonioase a copiilor
primiþi în plasament", spune
Laura Vîlsan, directorul
DGASPC Sibiu.

convocarea
ºedinþei ordinare
din data de
29 noiembrie 2017

Olariu Simion, primarul
comunei Racoviþa, judeþul
Sibiu,
În temeiul art. 39, alin. 1, art.
68, alin. 1 ºi a art. 115, alin.l, lit.
a, din Legea nr. 2l5/200l
privind administraþia public
localã, republicatã,
DISPUN:
Art. l Se convoacã ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, în data de 29 noiembrie 2017, ora18, la sediul
Primãriei Racoviþa, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea racordãrii la reþeaua de distribuþie electricã a
persoanelor care reprezintã
cazuri sociale
Iniþiator Olariu Simion,
primar
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de Funcþii
ºi al numãrului de personal al
aparatului de specialiate al
primarului comunei Racoviþa
Iniþiator Olariu Simion,
primar
3. Proiect de hotãrâre privind
stabilirea impozitelor ºi taxelor
locale, precum ºi a taxelor
speciale, pe anul 2018
Iniþiator Olariu Simion,
primar
4. Proiect de hotãrâre privind
numirea Comisiei de evaluare
ºi selecþie a proiectelor depuse pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul
comunei Racoviþa unitãþilor de
cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din
România
Iniþiator Olariu Simion,
primar
Emisã în Racoviþa, la 23
noiembrie 2017
PRIMAR, OLARIU SIMION
SECRETAR, SÎRBU MARIA
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A.S.Viitorul Racoviþa – final de tur

