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Secvenþe din obiceiuri tradiþionale româneºti de nuntã
ºi colinde, la „Tradiþii ºi obiceiuri populare de peste an”

F

Devenitã deja o frumoasã
tradiþie, un adevãrat cadou de
sãrbãtori oferit comunitãþii,
manifestarea artisticã este
rodul muncii Ansamblului
Folcloric “Doruleþ”, pusã în
practicã alãturi de Primãria
comunei Racoviþa.
Pentru mai bine de douã ore
ºi jumãtate, publicul ce a
umplut aproape pânã la refuz
sala de spectacole a asistat
la o plimbare folcloricã prin
multe regiuni ale þãrii, cu frumoase ºi inspirate incursiuni
în diverse obiceiuri populare
tradiþionale de nuntã. Fiecare
“vizitã” efectuatã de cele douã
grupe ale ansamblului folcloric din Racoviþa a fost
frumos “asezonatã” cu jocuri
specifice regiunii, astfel încât
tabloul creat sã fie cât mai
complet. De asemenea, soliºtii vocali ai ansamblului ºi colaboratorii acestuia ºi-au adus
contribuþia la reuºita acestei
cãlãtorii imaginare, Rãzvan
Grecu, Dragoº Ivan, Chyntia
Sîrbu, Ioan Rãzvan ªerban,
Valentina Fãgoroº, Laurean
Maxim, Adrian Durdun, Andra
Telebuº ºi formaþia Melodic
oferind recitaluri foarte apreciate de spectatorii prezenþi.
(continuare în pagina 4)

Crãciunul bucuriei, prin bucuria Crãciunului

Caracteristica comunã a
tuturor aºteptãrilor umane este
aceea cã, ele sunt însoþite de
teamã. Omul are o strângere
de inimã constantã în legãturã
cu aºteptãrile lui: dacã rãmân
neîmplinite? ªi astfel, aºteptând, omul îºi pierde bucuria.
ªi, tot de aici, din aceastã
teamã de neîmplinire, rezultã
ºi nerãbdarea, ºi frica, ºi frustrarea pe care le implicã toate
aºteptãrile omeneºti. Totuºi,
una din aºteptãrile omului, una
singurã dintre toate aºteptãrile
sale este menitã sã îi aducã

bucurie în suflet. Este vorba
despre aºteptarea mântuirii.
De ce stau lucrurile altfel în
privinþa acestei aºteptãri?
Pentru cã, mântuirea nu este
numai o aºteptare sau o dorinþã a omului, ci, în primul rând,
ea este o fãgãduinþã a lui Dumnezeu. Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului Iisus Hristos ne
încredinþeazã cã aºteptarea
mântuirii este legitimã ºi, de
aceea, ne aºeazã dinaintea
certitudinii cã aºteptarea
mântuirii se împlineºte. Unde?
La Betleem.

Astfel, de Crãciun vedem
cum Fiul lui Dumnezeu Se face
Prunc în peºtera Betleemului
ºi, dintr-odatã, fãgãduinþa fiind
împlinitã, „cerul ºi pãmântul,
cum spune colinda, în cântec
rãsunã”. Toate devin luminoase, toate devin bucurie, toate
se înnoiesc. Desigur, ºi copilãria Lui Iisus este tot aºteptare,
la fel ca pentru orice fiinþã umanã. Dar, deºi Iisus parcurge
vârsta aceasta a copilãriei
(despre care nu avem prea
multe date scripturistice), a
aºteptãrii, ca Om, ajungând la
deplinãtatea vârstei, El rabdã
toate cele specifice fiecãrei
etape de viaþã fãrã ca bucuria
sã-I fie alteratã de pãcat sau
de teamã. El nu aºteaptã la fel
ca ceilalþi oameni ca bucuria
sã-I împlineascã aºteptarea, ci
împlineºte El însuºi aºteptarea
Sa ºi aºteptãrile mântuitoare
ale tuturor. De altfel, atunci când
a sãvârºit prima minune, în
Cana Galileii – minune cântatã
chiar ºi într-o colindã de la Naºterea Domnului! – Mântuitorul
Hristos, exprimând necesitatea unei aºteptãri premergã-

toare asumãrii misiunii Sale, îi
spune Fecioarei Maria: „ceasul
Meu n-a venit încã” (In. 2,4).
Totuºi, în pofida acestui fapt,
Domnul sãvârºeºte minunea,
arãtând cã aºteptarea bucuriei
poate fi împlinitã de bucuria
aºteptãrii. Omul nu mai poate
aºtepta întru bucurie datoritã
faptului cã, lumea în care
trãieºte este o lume care s-a
opacizat faþã de bucurie ºi
refuzã bucuria. În mãsura în
care omul este în permanenþã
înconjurat cu lumea, îmbrãcat
cu slava lumii (la fel ca bogatul
din pericopa evanghelicã) el nu
mai poate nãdãjdui la bucuria
mântuirii pentru cã aºteptãrile
lui sunt circumscrise planului
terestru al vieþuirii.
Totuºi, aceasta nu poate fi o
scuzã pentru om, deoarece,
atunci când vine în lume, Domnul Iisus Hristos restructureazã
lumea din interior. De ce? Am
arãtat mai sus cã, lumea nu îi
mai putea oferi omului posibilitatea de a aºtepta ºi, omul,
îmbrãcându-se cu lumea, înconjurându-se cu ea a devenit
cu totul încorsetat de ea, captiv
în mijlocul ei. Hristos Se naºte
în peºterã, în miezul lumii ºi,
din interiorul ei, al lumii de acolo
de unde omul era captiv, îl
elibereazã de robia lumii. Cele

ale lumii (aur smirnã, tãmâie)
devin daruri pentru El. Lumea
se schimbã, pentru ca omul sã
se schimbe. Pentru cã, omul,
prin sine însuºi nu poate
schimba lumea, ci, lumea îl
schimbã pe el, de aceea, Hristos, prin venirea Sa, schimbã
lumea, pentru ca ºi omul sã
poatã sã se schimbe în
interiorul unei lumi înnoite, în
interiorul unei lumi care, din
momentul Întrupãrii Domnului
nu mai este doar o lume a
omului ºi a aºteptãrilor lui, ci
este descoperitã ca lumea lui
Dumnezeu. În lumea cea
nouã, schimbatã de Întruparea
Fiului lui Dumnezeu, omul
poate din nou sã aºtepte.
Astfel, Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului încearcã sã ne
concentreze atenþia tocmai
asupra acestei posibilitãþi
unice – pe care ne-o oferã în
dar Pruncul înfãºat ºi culcat în
ieslea din Betleemul sufletelor
noastre, nouã, oamenilor ºi
anume – ca aºteptarea bucuriei
sã fie pregustatã de noi ca o
bucurie a aºteptãrii momentului în care ne vom regãsi cu
toþii întru slava lui Dumnezeu
prãznuind un Crãciun al bucuriei prin bucuria fiecãrui Crãciun
de care avem parte în lume.
Pr. Vasile GAFTON,
protopopul Avrigului

De sfintele
sãrbãtori, sã
deschidem uºa
pentru oaspeþi
dragi ºi inima
pentru speranþã, bucurie
ºi luminã. Sã
fim mai buni ºi
sã privim înainte cu încredere, ºtiind cã
dacã avem
credinþã, drumul din faþa
noastrã va fi
presãrat cu
împliniri.
La mulþi ani!
Primarul comunei
Racoviþa,
Simion Olariu

Frumuseþea
iernii, cu dulcele ecou al
colindelor ºi cu
imaginea celor
dragi în suflet,
sã vã aducã
împlinire, iubire
ºi fericire. Sãrbãtori fericite!
La mulþi ani!
Viceprimarul comunei
Racoviþa,
Ioan Stoia

rosu galben albastru negru

armecul ºi
atmosfera
specifice marilor
sãrbãtori creºtine ale
sfârºitului de an s-au
resimþit duminicã
ºi la Racoviþa, în sala
de festivitãþi a
Cãminului Cultural,
cu prilejul desfãºurãrii
spectacolului “Tradiþii
ºi obiceiuri populare
de peste an”.

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
25 octombrie 2017
Încheiat astãzi, 25 octombrie
2017, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa. ªedinþa
începe cu 9 consilieri din cei 11
consilieri în funcþie. Lipseºte
motivat dl. Nicula Iustin. Dl. Popa
Sorin a anunþat cã întârzie. La
ºedinþã participã dl. primar ºi
secretarul comunei. Invitaþi în
ºedinþã sunt dl. Ureche Marius –
noul ºef al Ocolului Silvic Avrig ºi
dl. Ritivoiu Nicolae. În salã mai sunt
prezenþi ºi locuitori al blocului ISCIP
Racoviþa.
Dl. Marcu Vasile, preºedinte de
ºedinþã, începe ºedinþa ordinarã.
Se prezintã ordinea de zi. Se
supune la vot. Se voteazã astfel:
9 voturi pentru, în unanimitate.
Se solicitã avizele Comisiilor de
Specialitate ale Consiliului Local
pentru discutarea proiectelor de
hotãrâre. Comisiile au avizat
favorabil toate proiectele de
hotãrâre.
Se discutã ºi se supun spre
aprobare procesele verbale ale
ºedinþelor anterioare ale Consiliului
Local.
1. Proces verbal din data de
29.09.2017 - ºedinþã ordinarã.
Dl. Belciu Alin – “Sã se modifice
în procesul verbal, la discuþia
privind angajarea arhitectului, sã
se corecteze, pentru 1.300 lei o
sã fie zilnic.
Dl. Popa Sorin ajunge la ºedinþã.
Dl. BelciuAlin – “Am întrebat dacã
lemnul este pentru populaþie sau
pentru agenþi, ºi fiind pentru agenþi,
am spus cã nu mã intereseazã.
Dacã era pentru populaþie, eram
interesat. La proiectul de hotãrâre
privind aprobarea preþurilor la
licitaþie pentru masa lemnoasã eu
am votat pentru, dl. Nicula s-a
abþinut, sã se modifice. Sã se
completeze cele declarate de dl.
Stoia Ioan cu privire la cum a realizat
dl. Bucur Dionisie orele de muncã
în folosul comunitãþii. La întrebarea
de la diverse privind tuburile pentru
drum , dl. viceprimar a spus cã lea adus dar nu am mers eu sã le
iau. La tractor am zis cã anul trecut
s-au fãcut reparaþii de 700 milioane
(bani vechi). La votul pentru
alegerea reprezentaþilor în Consiliul
deAdministraþie al ªcolii Gimnaziale
cred cã nu au fost bine numãrate
voturile, lipseºte un vot”.
D-na secretar – “Numãrarea

voturilor a fost fãcutã de cãtre
comisie ºi s-a comunicat rezultatul
notat. E posibl ca un consilier sã
nu fi votat 2 persoane. Oricum,
lipsa votului nu influenþeazã
rezultatele”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “ªi eu am
întrebat de ce nu i s-a permis d-lui
Bucur Dionisie sã punã tablã, ºi
cred nu acela a fost rãspunsul dlui viceprimar”.
Dl. Stoia Ioan – “Acela a fost
rãspunsul, cei de la Culte nu i-a
dat voie”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 9 voturi
pentru, 1 abþinere.
Procesul verbal din data de
09.10.2017.
Nu sunt discuþii.
Se supune la vot. Se voteazã
astfel: 8 voturi pentru, 2 abþineri
(dl. Popa Sorin ºi dl. Ivan Simion –
nu au participat la ºedinþã).
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate.
Comisiile de Specialitate ale
Consiliului Local au avizat favorabil
toate proiectele de hotãrâre.
Se solicitã discutarea punctului
4 de pe ordinea de zi, datoritã
prezenþei invitaþiilor de la Ocolul
Silvic Avrig.
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea valorificãrii masei
lemnoase din fondul forestier, proprietate publicã a UAT Racoviþa,
pe anul 2018.
Dl. primar –“Îl rog pe dl. Ureche
sã ne prezinte situaþia lemnelor pe
anul 2018”.
Dl. Ureche – “În primul rând, sã
mã prezint, sunt noul ºef al Ocolului
Silvic Avrig. Amenajamentul
prevede exploatarea unui volum
maxim de 6.000 mc/an. Pentru anul
2018, vin cu propunerea de a se
recolta 7,4 mii mc. Conform prevederilor legislaþiei, se poate exploata
mai mult, dacã în anii anteriori nu sa ajuns la cota maximã”.
Se prezintã în continuare amplasamentul partizilor ºi volumul, care
sunt pentru vânzare la agenþi,
pãrþile dificile, ce fel de lemn se va
oferi la populaþie, pentru fiecare
localitate în parte. Se va da voie
primarilor sã organizeze licitaþiile
pentru agenþii economici. Se va
achiziþiona în mod direct, cu caiet
de sarcini de la Ocolul Silvic, dar
achiziþionat de UAT.
Dl. Ivan Simion – “Din
prezentare, rezultã cã la Racoviþa
va rãmâne aproximativ 1.100 mc.
Ajunge acest volum?”
Dl. primar – “Se mai adaugã 192
mc, plus igienizarea”.
Dl. Ivan Simion – “Ar trebuie anul
acesta sã fie o cantitate cel puþin
egalã sau mai mare ca anul
acesta”.

Dl. Ureche – “Pot rãmâne ºi de
la agenþi, de la rãrituri”.
Dl. Ivan Simion – “Agenþii nu o
sã vândã la cetãþeni cu acelaºi preþ
ca primãria”.
Dl. Ureche – “Vom face procesul
tehnologic, se va face sortarea
lemnului, iar din fondul de
conservare se va face
împãdurirea”.
Dl. Ivan Simion – “Constituirea
acesor fonduri sunt suficiente
pentru acoperire?”
Dl. Ureche – “Da, maximul permis
15 - 20%”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Este pentru
prima datã când volumul propus
depãºeºte amenajamentul”.
Dl. Belciu Alin – “Puteþi sã ne
spuneþi câþi m3 de lemne au fost
pentru Sebeº anul trecut?”
Dl. Ritivoi – “920 - 960 mc, cu
totul”.
Dl. Belciu Alin – “ªi anul acesta?”
Dl. Ritivoi – “960 mc, s-a trecut
de pe un an pe altul”.
Dl. Belciu Alin – “Iarna aceasta
trebuiau lemnele pentru anul
acesta. Anul trecut s-a amânat din
cauza licitaþiei ºi lemnele s-au dat
în februarie/martie pentru anul
2016. Cum se va face sortarea?”
Dl. Ureche – “Agenþii economici
taie ºi sorteazã în funcþie de caietul
de sarcini. Lemnul de foc se va da
populaþiei, iar celelalte la vânzare”.
Dl. Belciu Alin – “Anul acesta au
fost probleme. De ce se dau la
populaþie cele subþiri ºi nu cele
groase?”
Dl. Ureche – “S-a schimbat
Regulamentul, se poate da ºi peste
24 cm”.
Dl. Ivan Simion – “Nu tot lemnul
gros va face obiectul agenþilor
economici, va fi de vânzare ºi
pentru populaþie”.
Dl. Belciu Alin – “Oamenii nu
acceptã trecerea maºinilor cu
lemne, trebuie sã fie mulþumiþi ºi
cetãþenii, sã primescã lemne bune,
sã fie date la timp”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
Se propune discutarea problemelor cetãþenilor de la blocul ISCIP.
Dl. Moldovean – “Plãtim de 6 ani
chirie la primãrie. Ce s-a fãcut în
aceºti ani? Plouã pânã la etajul 1“.
Dl. Stoian – “Plãtesc chirie, deºi
nu stau în acel apartament”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cu
canalizarea s-a rezolvat?”
Dl. Stoia Ioan – “Nu s-a rezolvat
nimic, încã”.
Dl. primar – “Cea mai mare chirie
pentru un apartament este de 23
lei. Ce putem face cu aceºti bani?”
Dl. BelciuAlin – “Ce este cu litigiul
privind terenul?”
Dl. primar – “Sã vedem ce se va

decide, la cine va rãmâne blocul.
S-a fãcut dezmembrarea pe
fiecare apartament, sã poatã fi
vândut”.
Dl. Modovean – “Curentul a fost
introdus de noi”.
Dl. primar – “Primãria a ajutat ºi a
cumpãrat releul pentru bloc”.
Dl. Popa Sorin – “Înþeleg cã sunt
neînþelegeri, existã un litigiu.
Trebuie sã existe un compromis
pânã la finalizarea litigiului. Nu
putem investi, nu putem lua un
angajament pentru renovarea
blocului pânã la finalizarea litigiului”.
Dl. primar – “Cea mai bunã
variantã, dupã terminarea litigiului,
este ca apartamentele sã fie
vândute”.
Dl. Telebuº Marius – “Nu cred
cã la suma pe care o plãtiþi, 18 – 22
lei, o sã puteþi beneficia de condiþii”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cu ce
credeþi cã ar fi plauzibil sã vã putem
ajuta?”
Dl. Moldovean – “Cu repararea
acoperiºului, cu þiglã veche, orice
ne-ar putea fi de folos sã putem
renova”.
Dl. Belciu Alin – “La orice lucrare
este nevoie de autorizaþie de
construcþie”.
Dl. Teebuº Marius – “Ar trebui
sã ne punem în situaþia lor, trebuie
sã gãsim o soluþie”.
Dl. Popa Sorin – “Din punct de
vedere legal, nu putem lua nici o
mãsurã. Dupã terminarea litigiului,
se vor lua mãsurile legale”.
Dl. Ivan Simion – “Sã ne interesãm în ce stadiu este dosarul,
când se va termina procesul”.
1. Proiect de hotãrâre privind
rectificarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli.
Dl. primar – “Sunt niºte capitole
bugetare care necesitã rectificarea
bugetarã. S-au revizuit toate
capitolele”.
Dl. Popa Sorin – “Câte rectificãri
s-au fãcut anul acesta? Trebuie
respectat un echilibru bugetar. La
capitolul 67.02. – culturã, religie,
sport, au fost prevãzute la începutul anului 45 mii lei, banii nu s-au
cheltuit. Ce se întâmplã cu ceea
ce rãmâne din capitolul acesta?”
Dl. primar – “Se vor trece pe
excedentul bugetar”.
Dl. Popa Sorin – “Exemplificaþi
câteva cheltuieli care nu se pot
acoperi ºi care nu au fost prevãzute, pentru care sunt necesare
rectificãrile”.
Dl. primar – “Nu se mai pot plãti
utilitãþile, gazul, curentul,
consumabilele pentru birouri,
facturi ale furnizorilor”.
Dl. Popa Sorin – “La capitolul
67.02 se diminueazã. Era bine
dacã era cineva sã ne explice pe
fiecare capitol, la cheltuieli”.
Dl. primar – “S-au mutat pentru
ºcoalã, pentru drumuri, pentru
cheltuieli administrative”.
Dl. Belciu Alin – “Aþi spus cã nu
sunteþi mulþumit cã nu este
Simona”.
Dl. primar – “Avem momentan
contabilã din Cârþa, nu stã
permanent la primãrie sã putem
stabili toate detaliile”.
Dl. Popa Sorin – “Din punctul
meu de vedere, acest buget nu a
fost bine fãcut de la început”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Din
capitolul 83.02 – agriculturã/
silviculturã ce sume sunt?”
Dl. Stoia Ioan – “De la
amenajamentul pastoral s-au mutat
pe investiþie la Cãminul Cultural de
la Sebeºu de Sus”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind
acordul de cooperare privind
urbanismul.
Dl. primar – “Am aderat laACOR,
pentru o cotizaþie de 750 lei anual.
Ne-am interesat cât costã acordul
privind urbanismul. Ne costã 2200
lei/lunar, pentru o zi pe sãptãmânã”.
Dl. Popa Sorin – “Am avut
discuþii privind majoriatea. Am dat
pe contecios administrativ
aceastã hotãrâre. Sã aºteptãm
rezolvarea ºi rãspunsul Instituþiei
Prefectului”.
În continuare se discutã problema
urbanismului, costurile ºi ceea ce
implicã procedura de autorizare.

Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 0 voturi
pentru, 6 abþineri, 4 împotrivã.
3. Proiect de hotãrâre privind
ajustarea tarifelor pentru serviciul
de salubrizare.
Dl. Drãgoiu Cornel – “S-a
discutat în ºedinþa de la GOA ce
este cu modificarea tarifelor. În fiºa
de fundamentare sunt explicate
toate cheltuielile. Au crescut
preþurile la staþia de sortare, mai
sunt ºi alte cheltuieli, precum
transportul. Este necesarã
creºterea tarifului”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, în unanimitate.
Diverse:
Dl. Stoia Ioan – “Au început
reparaþiile la Cãminul Cultural repasat. Suntem aproape de final,
inclusive bucãtãria, se va face ºi
în exterior”.
D-na Bucur Simona – “În cât timp
se va face sport?”
Dl. Stoia Ioan – “În 2-3 sãptãmâni
se va finaliza”.
Dl. Trifu Claudiu – “Cine
lucreazã, cine a luat lucrarea?”
Dl. Stoia – “Este o firmã nouã,
lucrarea a fost postatã de douã
ori pe SEAP. Pentru Podul de la
Rãzurele nu se încep încã lucrãrile,
deoarece nu am primit toate
avizele”.
Dl. Ivan Simion – “Aveþi data de
început a contractului ºi data
finalizãrii lucrãrii? Trebuie sã aveþi
o datã certã pentru darea în
folosinþã a podului, conform legii,
trebuie sã îmi puneþi la dispoziþie
un drum adiacent. Trebuie mobilizare pentru finalizarea lucrãrilor la
termen. Sã fie un termen clar ºi
ferm”.
D-na Bucur Simona – “Ce ne puteþi
spune despre sala de sport?”
Dl. Stoia Ioan – “Mai avem de
aºteptat finalizarea unor avize.
Sunt finalizate avizele pentru
vestiare”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Cum au
ieºit avizele pentru vestiare ºi nu
au ieºit cele pentru sala de sport ºi
pentru pod. De ce, cine s-a ocupat
de avize?”
Dl. Stoia Ioan – “Nu s-a dat
interesul pentru primirea avizelor,
decât pentru vestiare, nu ºi pentru
celelalte lucrãri. De douã luni merg,
împreunã cu dl. primar, la instituþii
pentru emiterea avizelor”.
Dl. Trifu Claudiu – “Din ce motiv
se dã al doilea consurs pentru
postul de instalator/mecanic la
ºcoalã?”
Dl. primar – “Nu s-a respectat
procedura de concurs”.
Dl. Trifu Claudiu – “De cãtre
cine?”
Dl. primar – “De cãtre
preºedintele comisiei de concurs,
dl. Hulpuº Marius”.
Dl. Stoia Ioan – “Avem termen
pentru OUG 28, am urgentat pentru
primirea avizelor iar dl. primar va
merge la Bucureºti pentru
depunerea docuemntelor. La
Sebeºu de Sus se vor schimba
stâlpii de curent, la fel ca la Racoviþa, dacã e timpul bun lucrarea
se va finaliza pânã de Crãciun”.
Dl. Marcu – “Stâlpii par a fi aduºi
cãtre drum”.
Dl. Stoia – “Conform noului
proiect, stâlpii nu mai au voie sã
stea pe proprietate privatã.
Branºamentele vor fi pe stâlp la
Sebeº, pentru cã cei de la culte nu
le permite pe case, la Racoviþa o
sã vedem cum vor fi”.
Dl. Telebuº Marius – “Cei de la
Electrica au avizul celor de la
Consiliul Judeþean? Cum le dã voie
sã punã stâlpii în marginea
drumului? Aceºti stâlpi pun în
pericol circulaþia. Ce se face cu
stâlpii din parc? S-a stabilit cã se
va gãsi o soluþie sã nu mai fie în
mijlocul parcului”.
Dl. primar – “Sã vedem ce se va
face, am sã verific ce s-a stabilit
când am decis pentru parc”.
Dl. Stoia Ioan – “Am sã cer o
pãrere celor de la firma de lucrãri,
poate gãsim o soluþie”.
Dl. Telebuº Marius – “Când am
lucrat la parc, cei de la Electrica
ne-a spus cã trebuie proiect. Dacã
tot s-a fãcut proiect sã se rezolve
situaþia. La Podu lu Barb când se

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!

rezolvã cu balustrada? Cred cã
se poate face ºi acolo o
balustradã, este un pericol pentru
cetãþeni acea zonã”.
Dl. Bucur Ioan – “Tuburile de la
Podul de la Rãzurele sunt puse rãu,
nu se pot încadra cãruþele ºi
tractoarele. Se pot pune mai sus
cu 3 m”.
Dl. Popa Sorin – “Vreau sã vã
informez despre cele douã ºedinþe
ale Comisiei de evaluare a
proiectelor depuse în baza Legii
nr. 350/2005 privind finaþarea neramburabilã a Asociaþiei Sportive.
Momentan nu s-a ajuns la nici un
consens datoritã procedurii:
anunþul publicat nu avea data de
începere, reducerea termenului
trebuie motivatã. Am avut discuþii
pentru documente pe care nu le-a
avut Asociaþia. Ne-am întâlnit din
nou, s-au prezentat actele, dar
Legea nr. 350/2015 prevede
reluarea procedurii. Suntem obligaþi
sã repetãm procedura. Sã fiþi foarte
atenþi la termene ºi la datã, la
urgenþã, sã fie bine stabilit de la
început. Am mai sesizat detalii
despre înfiinþarea Asociaþiei,
despre membrii fondatori. Exlicaþia
despre cel de-al 3-lea membru a
fost o solicitare din partea notarului.
Aºtept o explicaþie, dacã la
momentul înfiinþãriiAsociaþiei nu era
nevoie de un proiect de hotãrâre
care sã stabileascã cel de-al treilea
membru fondator. Dacã a fost
constituitã prin HCL, modificatã
denumirea prin HCL, era corect ca
cel de-al treilea membru sã fie numit
tot prin HCL”.
Dl. Belciu Alin – “Referitor la
fotbal. La meciul amical dintre
Racoviþa ºi Sebeº, de abia s-au
adunat 10 persoane. Dl. Telebuº a
spus cã nu sunt bani pentru a
sãrbãtori, nu sunt bani pentru
grãtar împreunã cu cei din Sebeº”.
Dl. Telebuº Marius – “Nu aþi vrut
sã staþi cu noi, nu aveam bani. Voi
v-aþi dus la celãlat bar”.
Dl. Belciu Alin – “Solicit demisia
d-lui Telebuº Marius din Consiliul
Local, deoarece face parte, este
membru la Asociaþia Sportivã”.
Dl. Telebuº Marius se ridicã ºi
pleacã din ºedinþã.
Dl. Belciu Alin – “Trebuie sã
respectãm legea, sã îºi dea
demisia din Consiliul Local”.
Dl. Popa Sorin – “La comisia de
evaluare a proiectelor, este greºit
interpretatã situaþia pentru cei 7
membri. Dacã sunt 5 voturi pentru,
2 sunt în imparþialitate. Regulamentul
prevede 2/3 din numãrul total”.
D-na Bucur Simona – “Am
discutat cu unul dintre pompieri,
încã nu au primit lemnele. Câte lemne
se vor primi ºi cum?”
Dl. primar – “Am soliciatt o situaþie
cu cei care au fost la intervenþii. La
5 intervenþii se dã 2,5 mc”.
D-na Bucur Simona – “La Turnu
Roºu se înscriu mopede,
motoscutere, remorci. La noi de ce
nu se pot înscrie?”
Dl. primar – “ªi la noi se înscriu
remorci, mopede ºi alte vehicule,
dar trebuie sã aibã actele de
înmatriculare”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 25 octombrie
2017, drept pentru care semnãm
alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
consilier
MARCU VASILE
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

LUNI
MARÞI
MIERCURI

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

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

JOI
VINERI
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu
(Boiþa, Racoviþa):
Cu cel mult 180 de zile
înainte de expirarea termenului
de valabilitate a actului de
identitate, dar nu mai puþin de
15 zile, titularul acestuia are
obligaþia sã solicite serviciului
public comunitar de evidenþã
a persoanelor eliberarea unei
noi cãrþi de identitate, prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea
de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/ã, dacã
este cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai
micã de 14 ani, dacã este
cazul, original ºi copie;

- documentul cu care se
face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta
de 14 ani trebuie sã se prezinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu,
în termen de 15 zile dupã
împlinirea vârstei de 14 ani, în
vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã
atât de minor, cât ºi de pãrinte/
reprezentant legal (se
primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz,
hotãrârea de divorþ, definitivã
ºi irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original

ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14
ani, minorul se prezintã la
ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor, însoþit de unul
dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea serviciului
public de asistenþã socialã
sau de persoana cãreia i-a
fost încredinþat în plasament,
pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.

interviuri, eseuri etc) despre întâmplãrile recente
sau de odinioarã, istorii
locale, legende, personalitãþi sau diverse evenimente din localitatea în
care trãiesc, la Biblioteca Orãºeneascã Avrig,
prin email (la adresa
bibavrig@yahoo.com)
sau prin poºtã (str. Avram
Iancu, nr. 25, cod poºtal

555200, Avrig, judeþul
Sibiu), cu menþiunea „pentru concursul *Reporter în
localitatea mea*”.
Primele douã ediþii ale
concursului au fost câºtigate de copiii din Scoreiu,
respectiv Turnu Roºu.
Informaþiile ne-au fost
oferite de Maria Grancea,
responsabila Bibliotecii
Orãºeneºti Avrig.

PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
7,30 - 16
MARÞI
7,30 - 16
MIERCURI 8,30 - 18,30
JOI
7,30 - 16
VINERI
7,30 – 12
SPCLEP Tãlmaciu compartiment evidenþa
persoanelorConsilier,
Elena- Delia Stancu

În perioada 23 octombrie
2017 – 23 mai 2018, copiii
pasionaþi de jurnalism
din zona de sud a
judeþului Sibiu (Þara
Oltului) pot participa la
cea de-a treia ediþie a
concursului „Reporter în
localitatea mea”,
organizat de Biblioteca
Orãºeneascã Avrig în
parteneriat cu Asociaþia
„Prietenii Avrigului”.
Micii jurnaliºti sunt invitaþi sã-ºi trimitã creaþiile
(reportaje, fotoreportaje,

rosu galben albastru negru

Concurs
pentru micii
jurnaliºti din
Þara Oltului
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În zonã, lângã bradul de
Crãciun, va fi prezent ºi
binecunoscutul Moº Crãciun,
ce va împãrþi pungi cu cadouri
tuturor copiilor localitãþii.
Tradiþia “Dana”, atât de
dragã nouã, tuturor, este unicã
în aceastã parte a þãrii.

Dana
Merge, Dana, prin grãdinã,
Cununã de vineþele,
Merge, Dana, prin grãdinã...,
Cu cizmele tropãind,
Cununã de vineþele,
Cu cizmele tropãind…,

Cu rochiþa-n vânt trãgând,
Cununã de vineþele,
Cu rochiþa-n vânt trãgând…,
Cu mâinile- ca florile,
Cununã de vineþele,
Cu mâinile- ca florile…,
Cu botele- ca rujile!
Cununã de vineþele,
Cu botele- ca rujile!
La fântânã c-o ajuns,
Cununã de vineþele,
La fântânã c-o ajuns…,
Apã-n bote º-o luat,
Cununã de vineþele,
Apã-n bote º-o luat…,
ªi-napoi cân’ s-o-nturnat,
Cununã de vineþele,

ªi-napoi cân’ s-o-nturnat…,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cununã de vineþele,
Cu trei juni s-o-ntâmpinat;
Cu trei juni, ca trei peuni!
Cununã de vineþele,
Cu trei juni, ca trei peuni!
Unu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
Cununã de vineþele,
Unu-o-ntins-o, de mi-o prins-o…,
De i-o luat mãr din sân...
Cununã de vineþele,
De i-o luat mãr din sân...
Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o,
Cununã de vineþele,
Altu-o-ntins-o de mi-o prins-o…,
De i-o luat inelu...

Cununã de vineþele,
De i-o luat inelu...
Altu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
Cununã de vineþele,
Altu-o-ntins-o, de mi-o prins-o,
De i-o luat cununã...
Cununã de vineþele,
De i-o luat cununã...
Ia din greu i-o blastamat:
Cununã de vineþele,
Ia din greu i-o blãstãmat:
Cel ce mi-o luat mãr din sân,
Cununã de vineþele,
Cel ce mi-o luat mãr din sân,
Putrezeascã, ca dânsu’,
Cununã de vineþele,
Putrezeascã, ca dânsu’…,

Ca dânsu`, ca mãr din sân!
Cununã de vineþele,
Ca dânsu`, ca mãr din sân!
Cel ce mi-o luat inelu’,
Cununã de vineþele,
Cel ce mi-o luat inelu’…,
Petreacã-se prin dânsu’,
Cununã de vineþele,
Petreacã-se prin dânsu’,
Prin dânsu, ca degetu
Cununã de vineþele,
Prin dânsu, ca degetu…
Cel ce-o luat cununã,
Cununã de vineþele,
Cel ce-o luat cununã…,
Cununa-s-ar cu dânsa,
Cununã de vineþele,

Cununa-s-ar cu dânsa,
Cu dânsa, cu doamna-sa!
Cununã de vineþele,
Cu dânsa, cu doamna-sa!
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã,
Cununa de vineþele,
Fire-ai, Ano, sãnãtoasã…,
Sã-þi dai „cinstea”, bucuroasã,
Cununa de vineþele,
Sã-þi
dai
„cinstea”,
bucuroasã…,
Ana sã se-nveseleascã,
Cununã de vineþele,
Ana sã se-nveseleascã…,
Nouã sã ne mulþumeascã,
Cununã de vineþele,
ªi la mulþi ani sã traiascã!

Secvenþe din obiceiuri tradiþionale româneºti de nuntã ºi
colinde, la „Tradiþii ºi obiceiuri populare de peste an”

urmare din pag.1

În partea de final a
spectacolului,
dansatorii de la
“Doruleþ” au adus pe
scenã o suitã de
dansuri þigãneºti,
moment ce a adus
manifestãrii un
plus de culoare,
exuberanþã ºi umor.
Cum era ºi normal,
spectacolul “Tradiþii ºi
obiceiuri populare de
peste an” nu se putea
încheia fãrã recitalurile de
colinde, atât membrii
grupei mici a ansamblului
cât ºi soliºtii vocali participanþi demonstrând cã
stãpânesc foarte bine ºi

aceastã tradiþie, programul
oferit fiind foarte divers ºi
în mare parte, autentic.

Ioan Stoia, au oferit
fiecãrui copil câte o
pungã cu cadouri.

La sfârºitul manifestãrii,
toþi componenþii
Ansamblului Folcloric
“Doruleþ”, alãturi de
coordonatoarea Corina
Grecu ºi soliºtii
colaboratori, au revenit
Fondator:
pe scena Cãminului
Cultural Racoviþa
Primãria
pentru prezentarea de
Comunei Racoviþa ºi
final ºi pentru a primi
Consiliul Local Racoviþa
felicitãrile sincere ºi
frumoase cuvinte de
Editor: Dan FRÂNCU
mulþumire din partea
Tiparul: TIPOTRIB
primarului comunei,
E-mail:
Simion Olariu. Edilul ºef,
gmail.com
jurnalulderacovita@gmail.com
jurnalulderacovita
alãturi de viceprimarul
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Dana de Crãciun

ªi în acest an, vã
invitãm, cu mic - cu
mare, sã ducem mai
departe frumoasa
tradiþie a localitãþii
noastre: “Dana”. Marþi,
în cea de-a doua zi de
Crãciun, dupã ce se
încheie Slujba de
Vecernie (ora aproximativã 14,30), sunteþi
aºteptati pe platoul din
faþa Cãminului Cultural
Racoviþa, pentru a
colinda (sau doar
pentru a asista!), alãturi
de feciorii din Ceatã,
bãrbaþii localitãþii ºi
jucãuºa þurcã,
frumosul colind al
“Danei” de Crãciun.

