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Se perindã clipele timpului
alergând cu repeziciune unele
dupã altele. Timpul trece ºi nu-l vede
nimeni, dar el pãtrunde peste tot ºi,
toate sunt cuprinse de aceeaºi
grabnicã trecere a clipelor. Graba
tuturor celor afectate/afectaþi de timp
este grabã spre moarte, spre
capãtul existenþei în lumea aceasta.
Timpul trece, noi trecem, toate trec.
Dar, într-un moment binecuvântat
al istoriei, trecerea aceasta a
cãpãtat alt sens. Lucrurile au început
sã nu mai alunece într-un mod
ineluctabil spre moarte, ci spre
viaþã. Odatã cu Învierea lui Hristos
lucrurile nu mai sunt strãbãtute de
timp, ci de luminã. Aºa mãrturisim
în una din frumoasele cântãri ale
Învierii: „Acum toate s-au umplut de
luminã: ºi cerul, ºi pãmântul, ºi cele
de dedesubt”. Lumina desãvârºeºte creaþia, care se înveºniceºte
prin Învierea lui Hristos din morþi.
Însã, lumina din lucruri, lumina
Învierii, asemenea timpului, nu
poate fi vãzutã cu ochii noºtri
trupeºti. Cu toate acestea, ea
strãbate lucrurile ºi le transformã
din interior, le schimbã condiþiile de
existenþã în lume. Ochii credinþei
sunt ochii necesari pentru a vedea
aceastã schimbare din miezul
lucrurilor. Schimbarea se produce
prin cuvântul nostru omenesc,
cuvânt care capãtã putere de la
Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul
nostru Iisus Hristos. Aºa încât, în
cadrul Sfintei Liturghii, pâinea ºi

vinul aduse ofrandã de credincioºi
se preschimbã, prin cuvânt, în
Trupul ºi Sângele lui Hristos, în
Trupul ºi Sângele Celui Înviat. Cei
care se împãrtãºesc din acestea,
cei care primesc Trupul ºi Sângele
lui Hristos devin ºi ei parte a
Trupului lui Hristos, Biserica: Cu
alte cuvinte, „devin fii ai lui
Dumnezeu prin înfiere, fiind uniþi cu
Fiul Însuºi” (Jean-Claude Larchet,
„Viaþa liturgicã”, trad. din limba
francezã de Felicia Dumas, Ed.
Doxologia, Iaºi, 2017, p. 508).
Dar, nici chiar ceea ce spuneam
anterior nu este vizibil, decât, cel
mult ca o schimbare în cuvintele,
modul de a fi ºi/sau gândirea celor
care se împãrtãºesc. Învierea
rãmâne ascunsã în adâncul
sufletelor celor ce Îl mãnâncã pe
Hristos înlocuind prin aceastã
mâncare/împãrtãºire, în trupul ºi
sufletul lor, timpul cu lumina. Din
acest motiv, nu ni se pare ceva atât
de incredibil sau de strãin de noi,
faptul cã Hristos a murit pe Crucea
Golgotei. Nici celor apropiaþi ai Lui
nu li s-a pãrut, în acea vreme,
incredibil. De ce? Pentru cã, El a
putut fi vãzut acolo, sus, pe cruce,
înãlþat de ei, de semenii Sãi, de
neînþelegerea lor, a celor care nu
puteau sã vadã dumnezeirea Lui
dincolo de carcasa trupului omenesc al lui Iisus din Nazaret, trup pe
care L-a luat ca sã-l mântuiascã.
Însã, pare cu totul incredibil ºi
strãin de noi (dar ºi de aceia, de

Larchet, op. cit., p.509).
Praznicul Învierii, Praznicul
Luminii, este Praznicul cuvintelor
care se prefac în lucruri. Cuvintele
pe care le rostim despre Înviere se
fac fiinþa lucrurilor, pentru cã, noi,
atunci când le rostim, chemãm la
existenþã o lume a cãrei fiinþã este
lumina. De aceea, Sfântul Efrem
Sirul spune în Imnele Învierii cã,
Acesta este „praznicul vesel”, care
„în întregime e gurã ºi limbã! Cei
feciorelnici ºi fecioarele se fac aici
trâmbiþe ºi corni, fetele ºi bãieþii
harfe ºi chitare. Cânt peste cânt se
înalþã în zbor fãcându-i pe toþi sã
urce pânã la cer lãudând pe
Domnul slavei. Binecuvântat fie Cel
prin care munþii tunã!” (Sfântul
Efrem Sirul, „Imnele Pãresimilor,
Azimelor, Rãstignirii ºi Învierii”,
Ediþia a II-a, studiu introductiv ºi
traducere de diac. Ioan I. Icã jr, Ed.
Deisis, Sibiu, 2010, p. 237)
Ajunge, însã un Hristos a Înviat!,
ca toate sã devinã vii, ca toþi sã
devenim vii? Un foarte iubit Sfânt al
Ortodoxiei, Sfântul Serafim de Sarov,
ne încredinþeazã cã, da. ªi, nu numai
atât, ci, el era atât de încredinþat – ºi
voia sã ne încredinþeze ºi pe noi –
cã bucuria ºi lumina Învierii cuprind
pe toate ºi pe toþi cei din lume, pentru
cã, el însuºi, chiar vedea pulsând
acea luminã ºi bucurie în toate
ºi în toþi. Din acest motiv, îi întâmpina
pe cei care îl cãutau, pe cei care
veneau la el, cu acel salut plin de
nãdejde ºi de luminã: Bucuria mea,
Hristos a Înviat! Ce s-ar putea
rãspunde la un astfel de salut decât
cã, Adevãrat a Înviat!
Pr. Vasile GAFTON,
protopopul Avrigului

Finanþare pentru dotarea cãminelor culturale
Marþi, 27 martie 2018, primarul comunei Racoviþa, Simion Olariu, a
fost prezent la sediul Centrului Regional pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale 7 Centru Alba Iulia, pentru semnarea contractului de finanþare a
proiectului “Dotare cãmine culturale, comuna Racoviþa, judeþul Sibiu”.
Prin acest proiect, a cãrui implementare va dura mai mulþi ani, cãminele
culturale din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus vor beneficia de multiple dotãri

ºi modernizãri, fapt ce va contribui la ridicarea standardului calitativ al
activitãþilor gãzduite. Valoarea totalã a proiectului este de 507.644 euro,
din care, valoarea neeligibilã, ce trebuie asiguratã din bugetul local al
comunei, este de 105.045 euro.
Vom reveni cu amãnunte în numerele urmãtoare ale publicaþiei Jurnalul
de Racoviþa.

Pregãtiri pentru „FIII SATULUI – RACOVIÞA, 2018”
Pentru a marca aºa cum se cuvine
împlinirea a 575 de ani de la prima
atestare documentarã a localitãþii
Racoviþa, dar ºi în semn de respect
pentru manifestãrile dedicate
aniversãrii Centenarului Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918, primarul
comunei Racoviþa, Simion Olariu, a
început
demersurile
pentru
organizarea în zilele de 25 ºi 26
august 2018, a Sãrbãtorii „FIII
SATULUI – RACOVIÞA, 2018”.

Persoanele ce doresc sã-ºi aducã
aportul la organizarea manifestãrilor
sãrbãtoreºti, ce au propuneri ºi
iniþiative ce pot fi incluse în program
etc, sunt invitate sã ia legãtura cu
primarul comunei, pentru stabilirea
altor detalii. În numerele viitoare ale
publicaþiei „Jurnalul de Racoviþa” vom
reveni cu informaþii suplimentare
despre aceastã iniþiativã. Ultima manifestare „FIII SATULUI – RACOVIÞA” a
fost organizatã în anul 2000.
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Urãri la
sãrbãtoarea
Învierii
Cu prilejul sãrbãtorii
sfinte a Învierii
Domnului, vã doresc
multã sãnãtate, belºug
ºi bucurii, alãturi de
familia voastrã ºi cei
dragi. Hristos a Înviat!
Primarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu

Bucuria Învierii
Domnului sã vã
aducã în suflet liniºte,
pace ºi fericirea de a
petrece aceste clipe
magice cu cei dragi.
Hristos a Înviat!
Viceprimarul comunei
Racoviþa,
Ioan Stoia

Bonificaþia pentru
plata impozitului
se acordã pânã
la 30 martie
Reamintim tuturor persoanelor
fizice ºi juridice ce au obligaþii
financiare cãtre comuna Racoviþa cã
îºi pot plãti impozitele ºi taxele locale
aferente anului fiscal 2018, fãrã
majorãri ºi cu o bonificaþie de 10 %
din suma totalã de platã (pentru
impozite), dacã achitã întreaga
sumã pânã la data de 30 martie.
La Primãria comunei Racoviþa,
casieria unde se pot face aceste
plãþi are program cu publicul în
fiecare zi lucrãtoare a sãptãmânii,
dupã cum urmeazã: luni, marþi ºi
joi – între orele 9 ºi 14, miercuri între
orele 9 – 12 ºi 15 - 18, vineri – între
orele 9 ºi 12. Locuitorii din satul Sebeºu de Sus îºi pot achita impozitele ºi taxele locale ºi la Clubul
Cãminului Cultural sebeºu de Sus,
în fiecare zi de miercuri a sãptãmânii, între orele 9 ºi 12.
Menþionãm faptul cã persoanele
ce doresc sã-ºi achite obligaþiile
fiscale în douã rate au aceastã
posibilitate, cu condiþia respectãrii
celor douã termene limitã (primul
termen de platã fiind 30 martie, iar
cel de-al doilea, 30 septembrie), fãrã
a fi percepute majorãri de întârziere.

rosu galben albastru negru

Învierea... prin cuvânt

atunci), faptul Învierii, care nu se
produce la vedere, ca Rãstignirea.
Femeile mironosiþe aleargã la
mormânt, ca sã ungã trupul mort
cu miresme, dupã datina evreilor.
Doi dintre apostoli, Luca ºi Cleopa
pornesc spre Emaus, deoarece Lau vãzut pe Învãþãtorul lor mort ºi,
numai frângerea pâinii de cãtre Cel
Înviat le aminteºte de Cel Viu, nu de
Cel pe Care L-au vãzut împuns cu
suliþa („vor privi la Acela pe care Lau împuns” In. 19,37). În fine, cei
unsprezece reacþioneazã cât se
poate de omeneºte la acea viziune
sinistrã a Rãstignirii, pentru cã se
ascund într-o casã ºi stau înfricoºaþi
dupã uºile încuiate.
Nu vedem Învierea. Dar, devenim
dintr-odatã credincioºi ei, la auzul
strigãtului biruinþei: Hristos a Înviat!
Din acel moment, toate devin
cuvânt de biruinþã care împãrtãºeºte tuturor lumina negrãitã a
Învierii. ªi, noi, ducem mai departe
zvonul acesta, care se amplificã, se
extinde, ºi schimbã – fie ºi numai
preþ de un rãspuns: Adevãrat a Înviat!
– condiþiile de existenã ale lumii,
ale noastre. Din nevãzãtori, devenim vãzãtori prin împãrtãºirea din
Cuvânt. Mãrturisirea acestui fapt se
regãseºte la finalul Sfintei Liturghii,
chiar dupã momentul împãrtãºirii
cu Trupul ºi Sângele lui HristosCuvântul, când credincioºii cântã:
„Am vãzut Lumina cea adevãratã”,
ceea ce înseamnã o încredinþare.
Încredinþarea cã, „lumina divinã sa manifestat în Persoana lui Hristos
pe tot parcursul Liturghiei ºi mai cu
seamã în Euharistia în care s-a unit
în profunzime cu credincioºii, amestecându-se nu numai cu duhul lor, ci
cu fiinþa lor întreagã” (Jean-Claude
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Încheiat astãzi, 23 ianuarie
2018, în cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin Dispoziþia primarului nr.
9/2.01.2018.
ªedinþa începe cu 9 consilieri din
cei 11 în funcþie. Dl. Marcu Vasile a
anunþat cã întârzie. Dl. Popa Sorin
lipseºte motivat. La ºedinþã
participã dl. primar ºi secretarul
comunei ºi dl. Ureche Marius, ºef
Ocolul Silvic Avrig.
Dl. consiler Nicula Iustin,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate – 9
voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea nivelului maxim al
tarifelor pentru prestãri servicii de
exploatare masã lemnoasã cu lemn
fasonat la drum auto din fond
forestier prorpietate publicã a UAT
Racoviþa, pe anul 2018.
Dl. Ureche Marius – “Ocolul Silvic
Avrig a avut 4 contracte de prestãri
servicii, toate firmele au dat negaþie
datoritã preþurilor scãzute”.
Dl. MarcuVasile ajunge la
?edinþã.
Dl. Ureche Marius – “Direcþia
Silvicã a hotãrât sã facã o nouã
licitaþie, dar pentru organizare este
nevoie ca UAT- ul sã stabileascã
nivelul maxim pentru prestãri
servicii. Se vor face proiecte
tehnico - economice pentru fiecare
parcelã în parte, Ocolul Silvic va
face preþurile mai mici. Legea
prevede ca UAT-ul sã stabileascã
tarifele maximale. Venim cu
propunerea sã fie stabilite pe
fiecare categorie de tãieri: rãrituri,
principale, secundare. O sã punem
condiþii ca taieturile principale sã
fie luate împreunã cu rãriturile.
Preþurile sunt stabilite sã acopere
toate categoriile de lemne”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre . Se voteazã astfel: 10
voturi pentru, unanimitate.
Nemaifiind nimic de discutat, se
încheie ºedinþa de îndatã, drept
pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier Nicula Iustin
Secretar Sîrbu Maria

Procesul Verbal al
ºedinþei ordinare a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
29 ianuarie 2018
Încheiat astãzi, 29 ianuarie
2018, în cadrul ºedinþei ordinare
a Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 11 din 23 ianuarie
2018. ºedinþa începe cu 10 consilieri din cei 11 în funcþie. Dl.
consilier Popa Ioan a anunþat cã
întârzie. La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar, secretarul
comunei ºi dl. Ureche Marius –
ºef Ocol Silvic Avrig.
Dl. preºedinte de ºedinþã,
Nicula Iustin, prezintã ordinea de
zi a ºedinþei ordinare, a cererilor
de la diverse.
Se supune la vot ordinea de
zi. Se voteazã astfel: 10 voturi
pentru – în unanimitate.
Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi. Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru – în
unanimitate
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate a Consiliului Local.
Comisiile au avizat favorabil
proiectele de hotãrâre.
Dl. Popa Sorin ajunge la
ºedinþã.

Se discutã procesele verbale
de la ºedinþele anterioare.
1. Proces verbal ºedinþã
ordinarã din 21.12.2017
Dl.Telebuº Marius – „Sã fie
notat cã m-am abþinut de la
votarea proiectului de hotãrâre
privind finanþarea Asociaþiei
Sportive Viitorul datoritã conflictului de interese”.
Dl. Belciu Alin – „La discuþia cu
dl. Hulpuº Marius privind faptul
cum a putut comuna Racoviþa sã
aloce bani unei persoane fizice,
dl. Hulpuº mi-a spus cã imi va
demonstra, a adus o hârtie unde
apare dl. Telebuº ca al treilea
membru, dar acea hârtie nu a
clarificat acest aspect. Am
solicitat de asemenea decontul
pentru pungile de Crãciun ºi nu lam primit”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru – în unanimitate.
2. Proces verbal ºedinþã de
îndatã din 08.01.2018
Dl. Belciu Alin – „Când am
solicitat documentele pentru
fiecare lucrare în parte, le-am
primit, dar nu toþi consilierii am fost
de acord referitor la faptul cã
lucrãrile sunt executate de
aceeaºi firmã. Fiecare consilier
a avut câte o opinie ºi am întrebat
de ce aceeaºi firmã executã
lucrãrile în comunã”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 8 voturi
pentru, 3 abþineri – consilierii care
nu au participat la ºedinþã.
Se solicitã începerea ºedinþei
cu punctul nr. 7 al ordinei de zi.
7. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea bugetului pe anul 2018
al Ocolului Silvic AVRIG
Dl. primar – „Dl. Ureche Marius
– ºef Ocol Silvic Avrig, ne-a
prezentat decontul ºi propune
bugetul pentru anul 2018”.
Dl. Ureche Marius – „La partea
de venituri sunt sumele de la
licitaþiile publice care au fost în
anul 2017, pe picior. Avem apoi
masa lemnoasã fasonatã – lemnul
pentru populaþie. Dacã doriþi, vã
pot face o detaliere pe fiecare
capitol în parte”.
Dl. Ivan Simion – „Alte venituri,
în cuantum de 74.40 lei, este o
sumã modicã, din ce a fost
constituit?”
Dl. Ureche Marius – „Nu ºtiu
sigur, am sã întreb contabila ce
reprezintã, probabil este vreo
diferenþã”.
Dl. Ivan Simion – „Din ce s-a
constituit fondul de conservare?”
Dl. Ureche Marius – „Sunt
aferente valorii puieþilor, fondul se
constituie ºi se cheltuie în acelaºi
timp”.
Dl. Ivan Simion – „Excedentul
din drumuri este destul de mare.
Cum va fi consumat?”
Dl. Ureche Marius – „Dacã se
va face drum nou sau se va
moderniza drumul existent. Este
doar pe investiþii, nu pe reparaþii.
Fondul de drumuri nu poate fi
restituit ºi se poate utiliza ca baza
unui proiect iniþiat de primãrie
pentru renovare drumuri. Este
purtãtor de dobândã. Poate fi
folosit ºi ca sursã de cofinanþare”.
Dl. Belciu Alin – „Putem vorbi
cu UAT Turnu Roºu sã facem un
proiect comun, cu cofinanþare pe
ambele UAT-uri”.
Dl. Ureche Marius – „La bugetul
pe anul 2018, veniturile sunt din
partizile pe picior ºi fasonat
aferente anul 2018. La cheltuieli
avem paza, devizele pentru
împãdurire, evaluãri, exploatare
masã lemnoasã scoasã la
prestãri servicii. Estimãm un
profit brut de 303 mii lei”.
Dl. Ivan Simion – „Ne puteþi
spune zonele din devize?”
Dl. Ureche Marius – „Sunt necesare a se executa, descopleºirile
sunt pe toatã suprafaþa
plantaþiilor, în jurul puieþilor. Sunt
prevãzute 2 lucrãri. Dacã prima
lucrare, cea pe toatã suprafaþa,
este în varã ºi nu o sã fie precipitaþii, nu se va mai face a doua,

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-ºi trimitã creaþiile (reportaje, fotoreportaje, interviuri, eseuri etc) despre
întâmplãrile recente sau de
odinioarã, istorii locale,
legende, personalitãþi sau
diverse evenimente din
localitatea în care trãiesc, la
Biblioteca Orãºeneascã

dar dacã va ploua, este nevoie
în lunile august - septembrie sã
se facã din nou”.
Dl. Belciu Alin – „Deci anul viitor
o sã avem aproximativ 300 mii lei
profit al primãriei. La cheltuieli
sunt prevãzute aceste lucrãri de
descolpeºire?”
Dl. Ureche Marius – „Da, sunt
prevãzute, regenerarea este
peste 2 ani, anul acesta nu este
cuprinsã cheltuialã, ci anul viitor”.
Dl. Ivan Simion – „Anul acesta
observ cã, cheltuiala cu paza
este mai mare”.
Dl. Ureche Marius – „Codul
Silvic prevede 25% fondul de
risc, care se plãtesc pãdurarilor,
fond care pânã acum nu a fost
plãtit. Prin sindicat, angajaþii au
câºtigat acordarea acestui spor
de risc. Este un drept al lor,
câºtigat prin instanþã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „De ce
este molid la regenerare?”
Dl. Ureche Marius – „Sunt mai
multe norme tehnice care ne
impun cum sã regenerãm”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
1. Proiect de hotãrâre privind
Planul de Acþiuni ºi Lucrãri de
Interes Local
Ivan Simion – „Câte persoane
mai sunt beneficiari?”
Dl. viceprimar – „4 persoane: 1 la
Racoviþa ºi 3 la Sebeºu de Sus”.
D-na Bucur Simona – „La
Racoviþa este d-na Lepºa? La
Sebeº cine sunt?”
Dl. viceprimar – „Da, mai are
anul acesta ºi va ieºi la pensie.
La Sebeºu de Sus sunt:
Stãnescu, Ciorogar ºi Lãcãtuº”.
Dl. Ivan Simion – „Aveþi ºi alte
soluþii pentru aceste lucrãri? Sunt
numeroase ºi oamenii sunt
puþini”.
Dl. viceprimar – „Mai avem
oamenii care sunt la muncã în
folosul comunitãþii, o sã punem ºi
tocãtoarea la tractor pentru
spaþiile verzi, o sã ne organizãm
sã fie bine”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Sã
primescã amenzi cei care iasã
pe trotuar cu tractorul când arã
terenurile. Sã nu are pânã în
drum, poate sã fie lãsat cel puþin
2 metri pentru a se evita ieºirea
pe trotuar ºi pe drum. Dacã problemele nu se rezolvã, sã fie
amendaþi”.
Dl. Marcu Vasile – „Am
discutat într-o ºedinþã anterioarã
ºi de angajarea unui om pentru
spaþii verzi”.
Dl. primar – „Momentan,
posturile sunt blocate”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre
actualizare PAAR
Dl. primar – „Acest plan se
actualizeazã anual, în funcþie de
membrii care au plecat ºi cei care
venit”.
Dl. Ivan Simion – „Anexa nr. 2
– Componenþa Centrului Operativ.
E scris „membrii ai Consiliului
Local”. Nu fac parte din Consiliu
Local, ci din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Racoviþa. Sã se modifice acest
aspect”.
D-na Bucur Simona – „Cei care
sunt trecuþi în acest plan, sunt
înºtiinþaþi, cunosc ce au de
fãcut?”
D-na secretar – „Da, suntem
informaþi de cãtre dl. Gerea, se
fac periodic ºedinþe ale Centrului
Operativ, sub îndrumarea lui”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
3. Proiect de hotãrâre privind
actualizarea HCL nr. 63/2017
Dl. primar – „Dupã stabilirea
impozitelor ºi taxelor locale
pentru anul 2018, s-a dat o OUG
care modificã impozitarea pe
diferitele categorii ale maºinilor cu
mai multe axe. Este necesarã
introducerea acestor prevederi
la compartimentul impozite ºi
taxe”.

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.

Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
4. Proiect de hotãrâre privind
ajustarea tarifului pentru
activitãþile de colectare, transport
ºi depozitare deºeuri
Dl. Drãgoiu Cornel – „Acest
proiect precum ºi urmãtorul, cel
privind stabilirea taxei de
salubrizare pentru anul 2018, au
un numitor comun. Majorãrile se
fac conform graficului stabilit prin
contractele de delegare ale
gestiunii”.
Dl. primar – „SC Tracon este
singurul operator?”
Dl. Ivan Simion – „Tracon
mãreºte preþurile fãrã justificare”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Aceastã
creºtere nu are legãturã cu
Traconul. Este ºi un proiect în
acest sens, dar nu acesta.
Aceste preþuri sunt stabilite
pentru mai mulþi ani în funcþie de
mai mulþi factori. Dacã Consiliul
Local nu aprobã aceastã
creºtere, diferenþa de la facturi
se va plãti din bugetul local”.
Dl. Stoia Ioan – „Noi, cu cei de
la GOA nu avem probleme
deosebite, alte UAT-uri care au
operator SOMA Cisnãdie au
probleme destul de grave”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Trebuie
sã motivãm oamneii sã colecteze
selectiv”.
Dl. Ivan Simion – „La utilizatorii
noncasnici, preþurile nu au
crescut”.
Dl. Telebuº Marius – „Agenþii
economici fac contract direct cu
cei de la GOA”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
5. Proiect de hotãrâre privind
stabilirea taxei de salubrizare
pentru anul 2018.
Dl. primar – „Am discutat la
proiectul anterior ºi detalii
referitoare la acest proiect”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
6. Proiect de hotãrâre privind
mandatarea reprezentantului
Consiliului Local sã voteze
împotriva majorãrii tarifelor de
cãtre Tracon
Dl. primar – „Consiliul Judeþean
doreºte susþinerea comunelor
pentru a vota împotriva creºterii
tarifelor celor de la Tracon”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
8. Proiect de hotãrâre privind
transformarea unei funcþii publice
D-na secretar – „Dupã cum ºtiþi,
am avut concurs pentru ocuparea acestui post vacant, pe grad
profesional superior, cu vechime
9 ani. Postul a fost ocupat dar,
dupã o sãptãmânã, raportul de
serviciu a încetat prin acordul
pãrþilor. Dorim transformarea
acestui post pe grad profesional
asistent, cu vechime în specialitatea studiilor de 1 an, pentru a
avea oportunitatea sã se înscrie
mai multe persoane, sã gãsim
persoana potrivitã acestei funcþii.
Porcedura va începe dupã
trimiterea la ANFP a HCL – ului
privind transformarea postului ,
evitãm astfel ca procedura sã nu
dureze foarte mult”.
Dl. Popa Sorin – „Ar putea fi o
condiþie specificã – vechime în
funcþia publicã de 1 an”.
D-na secretar – „Puteþi face
propuneri pentru orice altã
opþiune”.
Se supune la vot proiectul în
forma iniþialã. Se supune la vot
proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 11 voturi pentru, în
unanimitate.
Diverse:
Se discutã cererea d-lui Bucur
Costicã
D-na secretar – „Am primit o
informare de la Instituþia
Prefectului, referitoare la grãdinile
din zona grãdini Mârºa
Dl. Popa Sorin – „Sã ne gândim
la o soluþie pentru acele terenuri,
sã fie vândute sau stabilit un alt

mod de platã ºi încasare a
chiriilor”.
Dl. Ivan Simion – „Cei care nu
au prelungit contractele sã fie
somaþi. Chiria va rãmâne stabilitã
la fel, nu se va schimba”.
D-na Bucur Simona – „Nu
trebuie vândute, pãmântul este
al nostru. Sã fie informaþi ºi
cetãþenii comunei Racoviþa cu
privire la acest aspect. Mai am o
propunere, referitor la Consultarea Publicã privind PUG-ul, sã
organizãm o dezbaterea publicã
într-o zi liberã, nu în zi lucrãtoare,
când oamenii sunt la serviciu”.
Dl. primar – „Când vom organiza o dezbatere publicã la care
nu avem invitaþi din alte instiuþii,
sunt de acord sã organizãm
duminica. Acum nu depinde doar
de mine, trebuie sã definitivãm
zonele, sã stabilim limitele.
Dl. Belciu Alin – „La Sebeº nu
s-a modificat conform propunerilor noastre, la ora 14 nu o sã
vinã nimeni”.
Dl. Marcu Vasile – „Arhitectul
pe care îl avem este foarte în
vârstã”.
Dl. primar – „Este un arhitect
foarte bun, a fãcut multe lucrãri
renumite în judeþ, inclusiv Muzeul
Satului. Este ajutat de fata lui,
care este la fel de priceputã”.
Dl. Ivan Simion – „Dupã acestã
consultare publicã, propun sã mai
fie un termen de depunere a
cererilor”.
Dl. primar – „Se vor explica
condiþiile pentru intravilan, cât se
poate introduce ºi ce costuri
implicã”.
Dl. Belciu Alin – „Sã nu se facã
mâine consultarea, sã fie
amânate”.
Dl. primar – „Consultarea va fi
mâine, s-a respectat procedura
conform legii, s-au pus anunþuri,
hãrþile ºi pe site ºi în ambele
localitãþi”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Trebuie
oamenii informaþi cu privire la
limite, fiecare cetãþean care
depune cerere sã fie analizate ºi
sã se vadã ce implicã solicitarea
în acea zonã”.
Cererea d-lui Nicula Lucian
Dl. Ivan Simion – „Ce se poate
face?”
Dl. viceprimar – „Domnul a
primit ajutor sã se facã o parte
din ºanþ, solicitã ajutor ca ºanþul
sã fie fãcut în continuare, pentru
evitarea incidentelor”.
Dl. primar – „Dacã se
semneazã asfaltarea la Sebeºu
de Sus, o sã gãsim o soluþie, o
modalitate sã facem ceva ºi
pentru aceastã problemã, sã
reparãm ºanþul precum ºi alte
probleme din localitate. Momentan, nu avem fonduri sufieciente
pentru aceste lucrãri”.
Dl. Telebuº Marius – „Am o
solicitare ºi doresc un rãspuns
scris. Dacã societatea Nicolas
Serv este obligatã, sau este
necesarã plata autorizaþiei de
funcþionare pe anul 2018 (art. 6
alin. 2 OG nr. 99/2000)”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Pe drumul
dintre Racoviþa ºi Sebeºu de Sus
se aruncã pahare goale. Sã fie
anunþaþi navetiºti ºi ºoferii
microbuzelor sã nu mai arunce
pe domeniul public”.
Dl. Marcu Vsile – „Ce faceþi cu
caferii din curtea primãriei,
trebuie acoperiþi”.
Dl. primar – „Sunt pentru anexa
care se va face în curte, pentru
depozitarea materialelor”.
Dl. Marcu Vasile – „La toaletele
de la Sebeº nu se închid uºile”.
Dl. viceprimar – „Ba da, uºile
se închid”.
Dl. Belciu Alin – „Nu merge
becul de lângã Tulpan Valentin”.
Dl. viceprimar – „Am sã anunþ
pe cei de la iluminat”.
Dl. Belciu Alin – „Mitu Popa
doreºte sã fie pusã tot lampa
veche la stâlp, deoarece era mai
multã luminã”.
Dl. viceprimar – „ªi la Racoviþa
mai sunt strãzi care nu sunt
iluminate sufiecient, la Mitu Popa
este o situaþie aparte, am sã

ANUNÞ
IMPORTANT
Cetãþenii comunei
Racoviþa ce trebuie sã
declare un deces în zilele
nelucrãtoare ale
sãptãmânii, sunt rugaþi sã
contacteze ofiþerul de
stare civilã din cadrul
Primãriei comunei
Racoviþa, doamna Mariana
Popa, la numãrul de
telefon 0755129300.

verific”.
Dl. Popa Sorin – „La taxa de
salubrizare, ce se întâmplã cu cei
care sunt plecaþi?”
Dl. primar – „Dacã sunt plecaþi
din localitate, sau au a doua
proprietate, trebuie sã plãteascã
taxa pentru o persoanã. La cei
care sunt decedaþi ºi nu mai
locuieºte nimeni la acel imobil, nu
mai este nevoie de plata taxei”.
Dl. Ivan Simion – „Am discutat
anul trecut despre cererea
Bisericii Ortodoxe. Ce ne puteþi
spune?”
D-na secretar – „Aºteptãm
definitivarea bugetului pentru a
ºti ce sumã putem aloca, pentru
cã, la publicarea în Monitorul
Oficial a programului, trebuie
precizatã exact ºi suma”.
Dl. Ivan Simion – „Ce mai aveþi
pentru buget de calculat?”
Dl. primar – „Am prevãzut în
buget banii pentru fiecare lucrare
ºi investiþie în parte. Mai aºteptãm
costurile pentru fiecare elev”.
Dl. Ivan Simion – „Ce conþin
aceste costuri?”
Dl. Hulpuº – „Costurile pentru
elev: utilitãþi, cheltuieli materiale,
întreþinerere”.
Dl. Popa Sorin – „Ce se
întâmplã cu sumele defalcate din
TVA, de la Consiliul Judeþean?”
Dl. primar – „Am primit foarte
puþin bani de la Consiliul
Judeþean, nu mi se pare corect
modul lor de alocare a banilor pe
fiecare comunã”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile
ºedinþei ordinare din data de 29
ianuarie 2018, drept pentru care
semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier Nicula Iustin
Secretar Sîrbu Maria

DISPOZIÞIA nr. 46/2019
privind convocarea
ºedinþei ordinare din
data de 28 martie 2018
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 publicã localã,
republicatã,
DISPUN:
Art. 1. Se convoacã ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
Racoviþa, în data de 28 martie 2018,
ora18, la sediul Primãriei Racoviþa,
cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea preºedintelui de
sedinþã
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion;
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea decontului la
31.12.2017 prezentat de cãtre
Ocolul Silvic Avrig
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion;
3. Proiect de hotãrâre privind
includerea Ciºmelei Stradale în
inventarul domeniului public al
comunei Racoviþa
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion;
4. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea cofinanþãrii proiectului
“Sprijin pentru pregãtirea aplicaþiei de finanþare ºi a documentaþiilor de atribuire pentru
Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apã ºi apã
uzatã, din regiunea Sibiu Braºov, în perioada 2014 – 2020
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion;
5. Proiect de hotãrâre privind
reorganizarea reþelei scolare a
unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat, de pe raza
teritorialã a comunei Racoviþa,
pentru anul ºcolar 2018 – 2019
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion;
6. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al
Compartimentului de asistenþã
socialã organizat la nivelul
comunei Racoviþa, judeþul Sibiu
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion;
7. Proiect de hotãrâre privind
transformarea unei funcþii publice
vacante de execuþie din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului comunei Racoviþa
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion;
8. Diverse.
Emisã în Racoviþa,
la 22 martie 2018
PRIMAR, OLARIU SIMION
AVIZAT SECRETAR,
SÎRBU MARIA

rosu galben albastru negru

Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
23 ianuarie 2018
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- 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

HOTÃRÂREA nr. 22 privind
întreþinerea ºi gospodãrirea comunei Racoviþa

pe aceste artere, iarna sã cureþe
zãpada de pe trotuare, sã asigure
circulaþia normalã a pietonilor;
f) sã pãstreze curãþenia ºi
ordinea la locurile stabilite pentru
depozitarea reziduurilor (gunoaielor) menajere stradale ºi
materialelor refolosibile;
g) agenþii economici ºi instituþiile
care îºi desfãºoarã activitatea pe
teritoriul comunei Racoviþa sunt
obligate sã îºi amplaseze în faþa
instituþiei/firmei un coº de dimensiuni reduse pentru ambalaje ºi þigãri;
h) agenþii economici care îºi
desfãºoarã activitatea pe malul
râului Valea Lupului ºi Valea
Moaºei au obligaþia de a asigura
curãþenia ºi pe malurile acestora;
i) se interzice persoanelor fizice,
agenþilor economici ºi instituþiilor
distrugerea prin ardere sau
îngropare a deºeurilor fãrã avizele
Inspectoratului pentru Protecþia
Mediului, Direcþia de Sãnãtate
Publicã ºi Primãria Comunei Racoviþa; Se interzice arderea în perimetrul comunei a substanþelor toxice, a materialelor urât mirositoare;
j) accesul agenþilor economici
ºi persoanelor fizice pe rampa
amenajatã a Primãriei Avrig pentru
depozitarea deºeurilor se poate
face numai cu avizul unitãþii care o
administreazã;
k) agenþilor economici ºi instituþiilor, care timp de 60 de zile nu
achitã contravaloarea serviciilor
efectuate de transport, li se sisteazã serviciile ºi li se retrage autorizaþia de funcþionare pe raza
comunei.
Art. 2 Colectarea gunoiului
menajer de la populaþie, pe raza
comunei Racoviþa, respectiv satele
Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, se
realizeazã conform graficelor
întocmite în cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei
Racoviþa, care va fi fãcut public
prin afiºierul primãriei- de douã ori
pe lunã.
a) cetãþenii care beneficiazã de
servicii de salubritate sunt obligaþi
sã deþinã în proprietate recipienþi
de colectare a reziduurilor menajere standardizate (cu excepþia
celor care locuiesc în zonele în
care sunt amplasate containere);
b) ridicarea de la populaþie a altor
reziduuri decât cele menajere se
poate face pe bazã de comandã
la Primãria Racoviþa, achitându-se
lucrãrile de preluare ºi neutralizare
a reziduurilor, urmând programarea pentru preluarea acestora.
Art. 3 Este interzis persoanelor
fizice ºi juridice, urmãtoarele:
a) sacrificarea animalelor în alte
locuri decât cele stabilite prin lege;
b) aruncarea resturilor animaliere sau animale moarte pe teritoriul
comunei; Acestea vor fi anunþate
de îndatã la primãrie, urmând a fi
ridicate cadavrele în termen de 24
ore, conform contractului cu S.C.
Protan S.R.L. Codlea.
c) animalele lãsate libere în alte
locuri decât în afara terenului de
pãºunat;
d) tãiatul de iarbã din hotar în
perioada în care hotarul este închis. Respectiv 1 mai – 15 noiembrie.
e) întreþinerea de animale ºi
pãsãri în alte locuri decât destinate
acestui scop. Pãstrarea distanþei
de minim 10 m faþã de locuinþe,
fântâni, cu respectarea normelor
sanitare veterinare de prevenire
ºi transmitere a îmbolnãvirilor de la
animale la om. Constituie zonã de
restricþie totalã creºterea în scop
productiv, zona centralã a localitãþilor componente comunei, strãzi
ºi alte locuri publice.
Art. 4 Persoanele juridice ºi

fizice autorizate sã execute lucrãri
de construcþii, reparaþii ºi demolãri
de clãdiri, instalaþii tehnico-edilitare
sau întreþinere a acestora, au
urmãtoarele obligaþii:
a) sã împrejmuiascã incintele de
construcþii, ºantierul lucrãrilor de
construcþie ºi sã ia mãsuri de întreþinere corespunzãtoare a împrejmuirilor, în conformitate cu proiectul
de organizare de ºantier autorizat;
b) sã depoziteze ordonat toate
materialele aprovizionate ,inclusiv
cele rezultate din demolare sau
sãpãturi, în interiorul incintelor
aprobate;
c) sã evacueze de îndatã pãmântul, molozul ºi alte reziduri ºi
sã le transporte numai în locurile
stabilite de Primãria Comunei
Racoviþa în locul stabilit de conducerea comunei acolo unde necesitã umpluturi de pãmânt, piatrã sau
moloz;
d) sã menþinã ordinea ºi curãþenia pe cãile publice din zonele de
construcþii, inclusiv a pãrþilor din
domeniul public afectat de acestea, în cazul în care nu are utilaj de
transport sã achite contravaloarea
la Primãria Racoviþa în vederea
transportãrii acestuia cu utilajul din
dotare;
e) sã nu depoziteze pãmânt,
moloz, betoane ºi resturi de materiale pe raza comunei Racoviþa fãrã
aprobare;
f) sã evite producerea ºi
rãspândirea prafului prin stropirea
cu apã a parþilor din clãdirea în curs
de demolare ºi a molozului încãrcat
în vehicule;
g) sã instaleze la loc vizibil, pânã
la închiderea ºantierului, un panou
pe care sã fie inscripþionate denumirea lucrãrii ºi termenul de
finalizare, proiectantul, beneficiarul
ºi executantul cu precizarea
sediului ºi numãrului de telefon al
fiecãruia, numele responsabilului
de ºantier, numãrul autorizaþiei de
construire.
Art. 5 Agenþii economici, denumiti
persoane juridice, care desfãºoarã activitãþi comerciale ºi de
prestãri servicii, indiferent de
forma de organizare ºi personalul
angajat sunt obligati:
a) sã asigure ordinea ºi curãþenia permanentã a localurilor ºi
spaþiilor exterioare aferente în care
îºi desfãºoarã activitatea ºi al
locurilor de depozitare a mãrfurilor
ºi ambalajelor;
b) sã asigure menþinerea calitãþii
mãrfurilor agroalimentare expuse
la vânzare respectând cerinþele de
protecþie a consumatorilor ºi
regulile generale de comerþ;
c) sã respecte cu stricteþe normele igienico-sanitare cu privire la
producþia, depozitarea ºi desfãºurarea produselor alimentare;
d) sã întreþinã în stare de curãþenie mobilierul comercial ºi
reclamele publicitare;
e) sã asigure personalului
angajat o vestimentaþie adecvatã
specificului de activitate în perfectã
stare de curãþenie;
f) sã respecte programul de
funcþionare aprobat prin autorizaþia
de funcþionare;
g) sã întreþinã în stare corespunzãtoare împrejmuirile imobilelor
ºi acolo unde este cazul sã asigure
curãþirea ºi întreþinerea permanentã a ºanþurilor ºi podeþelor în
zona acestora;
h) sã asigure ºi sã menþinã
curãþenia trotuarelor, a locurilor de
parcare pe care le deþin sau le
folosesc ºi a drumurilor pânã la
axul drumurilor;
i) sã cureþe zãpada ºi gheaþa,
imediat dupa depunere, pânã la ora
8 dimineaþa, trotuarele ºi rigolele

Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã

Consiliul Local al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din data de 9
aprilie 2009,
Având în vedere referatul de
specialitate nr. 959/2009, întocmit
de primarul comunei Racoviþa,
privind gospodãrirea localitãþilor pe
teritoriul comunei Racoviþa, de
asemenea obligaþia ce revine
primarului ºi a consiliilor locale
privind regulile ce se impun pentru
asigurarea participãrii cetãþenilor la
realizarea actiunilor de înfãptuire
ºi pãstrare a curãþeniei în interiorul
localitãþilor ºi în afara acestora, în
efectuarea la timp a activitãþilor
gospodãreºti.
Vãzând raportul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului
Local.
În temeiul prevederilor art. 4,12
ºi 18 din Ordonanþa nr. 21/2002
privind gospodãrirea localitãþilor
urbane ºi rurale.
În conformitate cu prevederile
art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a ºi e,
art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr.
215/2001 privind administraþia
publicã localã republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aprobã “Normele ºi
regimul contravenþiilor privind
gospodãrirea, pãstrarea ordinei ºi
liniºtei publice, în comuna Racoviþa,
conform anexei nr. 1 care face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Prezenta hotãrâre se
comunicã Prefectului judeþului Sibiu
în vederea exercitãrii controlului cu
privire la legalitate, dupã care va fi
adusã la cunoºtinþa publicã prin
grija secretarului comunei
Racoviþa.
Adoptatã în Racoviþa, la data de
9 aprilie 2009.
PREªEDINTE
LIMBÃªAN CAMELIA
CONTRASEMNEAZÃ,
Secretar PAVEL VIRGINIA
NORMELE ªI REGIMUL CONTRAVENÞIILOR PRIVIND GOSPODÃRIREA, PÃSTRAREA ORDINII ªI LINIªTII PUBLICE COMERÞ ÎN COMUNA RACOVIÞA
Capitolul I
Art. 1 Persoanele fizice ºi juridice
sunt obligate sã ia mãsuri pentru
asigurarea curãþeniei ºi îmbunãtãþirea aspectului edilitar al
clãdirilor, curþilor, împrejurimilor,
cãilor de acces, precum ºi a strãzilor, drumurilor ºi zonelor verzi
înconjurãtoare. În acest scop, revin
urmãtoarele obligatii:
a) sã întreþinã în stare corespunzãtoare clãdirile, chioºcurile,
unde îºi desfãºoarã activitatea cu
titlu de folosinþã sau de proprietate,
prin asigurarea spãlãrii geamurilor
ºi vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreþinerea firmelor faþadelor;
b) sã asigure o permanenta
stare de curãþenie în incinta, pe
terenurile pe care le deþin, precum
ºi pe cãile de acces;
c) sã asigure împrejmuirea
corespunzãtoare a imobilelor,
întreþinerea pomilor, florilor, ºi a altor
plantaþii din incintã;
d) sã asigure condiþii de igienã
prin operaþii de curãþenie, dezinsecþie ºi deratizare a imobilelor;
e) sã asigure curãþenia în jurul
incintelor, a strãzilor, trotuarelor,
podeþelor, rigolelor ºi ºanþurilor din
jurul incintelor, precum ºi întreþinerea
spaþiilor verzi ºi a arborilor existenti

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.

din faþa imobilelor pe care le deþin
sau le administreazã;
j) nu se admite aruncarea
zãpezii din curþi pe strãzi.
Art. 6 În scopul menþinerii
curãþeniei, asigurãrii fluenþei
circulaþiei, a creºterii nivelului
estetic ºi de confort, se interzice:
a) aruncarea sau depozitarea
pe strãzi, în terenuri virane, pe
malurile râurilor Valea Lupului ºi
Valea Moaºei sau în orice alte locuri
publice neautorizate, a gunoaielor
menajere, a altor reziduuri ºi
gunoaie de orice fel;
b) deversarea apelor uzate din
imobile pe strãzi, precum ºi
aruncarea gunoiului mãturat de pe
trotuare în rigole sau pe carosabil;
c) materialele aflate pe arterele
de circulaþie în condiþiile prezentului
articol, vor fi considerate abandonate, ºi pe baza procesului verbal
încheiat de agentul constatator vor
putea fi ridicate ºi transportate în
locul stabilit de conducerea
primãriei. În procesul verbal se va
menþiona data ºi locul ridicãrii
materialelor, felul ºi cantitatea
acestora ºi locul de depozitare;
Proprietarii acestora le vor putea
ridica de la locul depozitãrii, în
termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal dupa plata
anticipatã a amenzii a cheltuielilor
de transport ºi depozitare. Calitatea
de proprietar sau deþinãtor se va
dovedi cu acte legale.
Dacã în termenul prevãzut la
alineatul precedent materialele nu
vor fi revendicate, acestea vor putea fi valorificate la preþurile legale,
iar sumele rezultate se vor vãrsa
la bugetul local, dupã scãderea
cheltuielilor societãþii prestatoare.
d) accesul, staþionarea ºi
circulaþia autovehiculelor, cãruþelor,
remorcilor pe trotuare ºi zone verzi,
precum ºi spãlarea lor pe strãzi, în
locurile publice;
e) staþionarea autovehiculelor, a
caruþelor, a remorcilor în stradã,
pe domeniul public;
f) lipirea, scrierea sau expunerea de afiºe sau anunþuri în alte
locuri decât pe panourile speciale
de afiºaj, afiºarea lor de cãtre alte
persoane decât cele autorizate,
precum ºi ruperea afiºelor;
g) scurgerea sucului de grajd
pe cãile publice Valea Lupului,
Valea Moaºei sau scurgerile din
faþa imobilelor, pe strãzile din
comunã sau prin grãdini.
Art. 7Pentru pãstrarea ordinii ºi
liniºtii publice, în comuna Racoviþa
se interzice:
a) efectuarea de probe sonore
de cãtre comercianþii de casete
audio, în spaþii deschise;
b) comercializarea ºi consumul
de bãuturi alcoolice pe strãzi, în
parcuri sau în alte locuri
neautorizate;
c) producerea de zgomote de
orice fel, de naturã sã deranjeze
vecinii, în intervalul de timp cuprins
între orele 22,00-6,00, cu exceptia
cazurilor în care se obþine acordul
vecinilor sau în cazul unor
manifestãri publice autorizate de
Primãria Racoviþa.
Art. 8 Constituie încãlcãri ale
normelor legale ºi se sancþioneazã
conform prevederilor prezentei
hotãrâri, urmãtoarele fapte:
a) neanunþarea la serviciile
primãriei a intervenþiilor în urma
avariilor sau deranjamentelor
apãrute la reþelele din localitãþi, apã,
energie electricã, gaze, canalizare;
b) diminuarea pãrþii carosabile a
strãzilor prin executarea de rampe
de acces în zona rigolei sau prin
practicarea comerþului stradal;
c) circulaþia ºi staþionarea
autovehiculelor de orice fel pe

PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

7,30 - 16
7,30 - 16
8,30 - 18,30
7,30 - 16
7,30 – 12

electrice ºi de comunicaþii;
6) asigurarea mijloacelor ºi
materialelor pentru stingerea
incendiilor;
7) supravegherea permaArderea vegetaþiei uscate ºi nentã a arderilor;
a miriºtilor se va efectua cu
8) stingerea totalã a focului
respectarea urmãtoarelor înainte de pãrãsirea locului
prevederi generale:
arderii.
1) condiþii meteorologice
Arderile vor fi efectuate doar
fãrã vânt;
dupã obþinerea ,,Permisului de
2) colectarea în grãmezi a lucru cu focul”, care se
vegetaþiei uscate, astfel încât elibereazã de cãtre Primãrie.
arderea sã poatã fi controlatã; ( Amenda 1.000 - 2.500 lei)
3) desfãºurarea arderii (Legea nr. 307 din 2007,
numai pe timp de zi;
Ordinul nr. 605 din 2008 ,
4) curãþarea de vegetaþie a Ordinul nr. 163 din 2007, HG.
suprafeþei din jurul fiecãrei nr. 537 din 2007, OUG nr. 195
grãmezi pe o distanþã de 5 m; din 2005)
5) executarea arderii în zone
ªEF S.V.S.U Racoviþa,
care sã nu permitã propagarea
GEREA LUCIAN
Avizat,
focului la fondul forestier, construcþii ºi sã nu afecteze reþelele
Primar, SIMION OLARIU

COMUNICAT

SPCLEP Tãlmaciu compartiment evidenþa
persoanelorConsilier,
Elena- Delia Stancu

trotuare, împiedicând circulaþia
pietonilor sau degradând trotuarul;
d) executarea de racorduri de
branºamente fãrã aprobãrile
solicitate de lege;
e) desfacerea pavajelor ºi
executarea de sãpãturi pe strãzi,
în pieþe sau parcuri, fãrã avizul
primãriei.
Pentru faptele prevãzute în
prezentul articol, dupã caz, pe
lângã amendã se vor percepe ºi
despãgubiri civile, conform
normelor tehnice în vigoare.
Capitorul II
SANCÞIUNI CONTRAVENÞIONALE
Art. 9 Nerespectarea obligaþiilor
sau sãvârºirea faptelor stabilite în
prezenta hotãrâre, daca nu au
fost comise în astfel de condiþii,
încât, potrivit legii penale, sã fie
considerate infracþiuni, constituie
contravenþii ºi se sancþioneaza
dupã cum urmeazã:
Pentru PERSOANE FIZICE
Încãlcarea prevederilor art. 1 lit.
a-k între 50 ºi 100 lei
art. 3 lit. a-c între 200-500 lei
art. 4 lit. a, b, c, d, f, g între 50 ºi
150 lei
lit. e între 150 ºi 300 lei
art. 6 lit. a, b, g între 150-300 lei
lit. c, d, e, f între 100 ºi 200 lei
art. 7 lit. a-c între 100 ºi 200 lei
art. 8 lit. a-e între 200 ºi 400 lei
Pentru PERSOANE JURIDICE
Încãlcarea prevederilor art.1 lit.
a-k între 150-300 lei
art. 3 lit. a, b între 300 ºi 1000 lei
lit. c, d între 100 ºi 300 lei
lit. e între 200 ºi 500 lei
art. 5 lit. a-j între 100 ºi 500 lei
art. 6 lit. a, b între 200 ºi 500 lei
lit. c, f între 200-400 lei
art. 7 lit. a-c între 200 ºi 400 lei
art. 8 lit. a-e între 300 ºi 500 lei
Capitolul III
CONSTATAREA CONTRAVENÞIILOR
Art. 9 Contravenþiile la prezenta
hotãrâre se constatã printr-un
proces verbal care stabileºte ºi
sancþioneazã contravenþiile.
Art. 10 Constatarea contravenþiilor sãvârºite la prezenta
hotãrâre se face de cãtre persoane
împuternicite de primar, în persoana
viceprimarului Olariu Simion ºi
agenþilor de poliþie din cadrul
Postului de Poliþie Racoviþa.
Art. 11 (1) Procesul verbal de
constatare a contravenþiei va cuprinde, în mod obligatoriu, data,
locul unde este încheiat, numele ºi
prenumele, calitatea ºi instituþia din
care face parte agentul constatator, datele personale din actul de
identitate al persoanei sancþionate,
CNP-ul, ocupaþia ºi locul de muncã
ale contravenientului, descrierea
faptei contravenþionale cu indicarea datei, orei ºi loculului în care a
fost sãvârºitã, precum ºi arãtarea
tuturor împrejurimilor ce pot servi
la aprecierea gravitãþii faptei ºi la
evaluarea eventualelor pagube
pricinuite, indicarea actului normativ prin care se stabilesc ºi se
sancþioneaza contravenþia, posibilitatea achitãrii în termen de 48 de
ore a jumãtate din minimul amenzii
prevãzute de prezenta hotãrâre,
termenul de exercitare a cãii de
atac ºi organul la care se depune
plângerea.
(2) În cazul în care contravenientul este minor, procesul
verbal va cuprinde ºi numele,
prenumele ºi domiciliul pãrinþilor
sau ale reprezentanþilor ori
ocrotitorilor legali ai acestuia.

(3) În situaþia în care contravenientul este persoana juridicã,
în procesul verbal se vor face
menþiuni cu privire la denumirea,
sediul, numãrul de înmatriculare în
Registrul Comerþului ºi codul fiscal
al acesteia, precum ºi datele de
identificare a persoanei care o
reprezintã.
(4) În momentul încheierii
procesului verbal, agentul constatator este obligat sã aducã la
cunoºtinþa contravenientului
dreptul de a face obiecþiuni cu privire la conþinutul actului de constatare. Obiecþiunile sunt consemnate distinct în procesul verbal, la
rubrica ”alte mentiuni”, sub sancþiunea nuliãþii procesului verbal.
Art. 12 (1) Procesul verbal se
semneazã pe fiecare paginã de
agentul constatator ºi de contravenient. În momentul în care
contravenientul nu se aflã de faþã,
refuzã sau nu poate sã semneze,
agentul constatator va face
menþiuni despre aceste împrejurãri,
care trebuie sã fie confirmate de
cel puþin un martor. În acest caz,
procesul verbal va cuprinde ºi
datele personale din actul de
identitate al martorului ºi semnãtura
acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de
martor un alt agent constatator.
Art.13 (1) Contravenientul poate
achita pe loc sau în termen de cel
mult 48 de ore de la data încheierii
procesului verbal, jumãtate din
minimul amenzii prevãzute în prezenta hotãrâre, agentul constatator fãcând menþiuni despre
aceastã posibilitate în procesul
verbal.
(2) Plata amenzii se face la
Primãria Comunei Racoviþa, iar o
copie de pe chitanþã se predã de
cãtre contravenient agentului
constatator sau se trimite prin
poºtã organului din care acesta
face parte, în termenul prevãzut la
alineatul (1).
(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumãtate din
minimul amenzii prevãzute de
prezenta hotãrâre, pentru fapta
sãvârºitã orice urmãrire înceteazã.
(4) În cazul în care contravenienþii persoane juridice sunt
sancþionaþi de trei ori, se va retrage
autorizaþia de funcþionare, reautorizarea fãcându-se în condiþiile
legii.
Capitolul IV
CÃILE DEATAC
Art. 14 Împotriva procesului verbal de constatare a contravenþiilor
ºi de aplicare a sancþiunii se poate
face plângere în termen de 15 zile
de la data înmânãrii sau comunicãrii
acesteia.
Art. 15 (1)Plângerea însoþitã de
copia procesului verbal de constatare a contravenþiei se depune
la organul din care face parte
organul constatator, acesta fiind
obligat sã o primeascã ºi sã
înmâneze depunãtorului o dovadã
în acest sens.
(2) Plângerea, împreunã cu
dosarul cauzei, se trimit de îndatã
la Judecãtoria Avrig.
(3) Plângerea suspendã
executarea.
DISPOZIÞII FINALE
Art. 16 Dispoziþiile prezentei
hotãrâri se completeazã cu OG 2/
2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor.
PREªEDINTE
CONTRASEMNEAZÃ
LIMBÃªAN CAMELIA
SECRETAR PAVEL VIRGINIA

rosu galben albastru negru

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;

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.
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A început organizarea ediþiei 2018 a Proiectului “Comorile din Þara Oltului”
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Anunþ de participare
Comuna Racoviþa invitã persoanele fizice ºi juridice fãrã
scop patrimonial, respectiv asociaþiile ºi fundaþiile constituite
conform legii care îndeplinesc condiþiile prevãzute de Legea
nr. 350/2005, sã depunã oferte în scopul atribuirii contractelor
de finanþare nerambursabilã, pentru domeniile: sport ºi culte.

ºi organizatorii proiectului
“Comorile din Þara Oltului” sã
se întâlneascã tot la Turnu
Roºu, pentru o nouã ºedinþã
organizatoricã ºi efectuarea
unei vizite la locul propus
pentru gãzduirea ediþiei din
acest an a taberei, moment
potrivit ºi pentru stabilirea
primelor detalii în legãturã cu
traseul aplicativ din programul
proiectului.
De asemenea, organizatorii
au decis ca urmãtoarea întâlnire sã se desfãºoare în data
de 23 aprilie, ora 14, la Liceul
Tehnologic Mîrºa.
“Comorile din Þara Oltului”
– un proiect al societãþii civile,
este un concurs ecologic de
orientare turisticã ºi cunoºtinþe
generale despre teritoriu, în
care concurenþii, grupaþi în
echipe mixte de câte 6 per-

soane (3 fete ºi trei bãieþi),
reprezentanþi ai comunitãþilor
din teritoriul „Þãrii Oltului”,
trebuie sã parcurgã anumite
probe impuse de organizatori.
Prin acest proiect, organizatorii
(Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã „Þara Oltului” împreunã cu diverºi co-organizatori
sau parteneri) doresc sã aducã laolaltã copiii din localitãþile
aflate de-a lungul vãii, într-o
acþiune de sensibilizare asupra bogãþiilor naturale ºi culturale care existã din abundenþã în spaþiul lor de viaþã.
Prima ediþie a proiectului
“Comorile din Þara Oltului” a
fost organizatã în anul 2008 ºi
a fost gãzduitã tot de comuna
Turnu Roºu (în apropierea
platoului de “Pe Rusca” –
Sebeºu de Jos).
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rectorul ªcolii Gimnaziale Racoviþa, Dorina Ucean, învãþãtoarea Anca Georgeta Bucur ºi
voluntarul Paul Sãbãduºiu.
Ajuns anul trecut la finalul
primei etape, în care „cercul”
s-a închis dupã ce fiecare
comunitate din teritoriul þãrii
Oltului (zona cuprinsã între
Boiþa ºi Arpaºu de Jos) a fost
gazda unei ediþii a taberei
concurs, Proiectul „Comorile
din Þara Oltului” are nevoie de
retuºuri, reorientãri ºi o strategie de implementare ce trebuie „aduse la zi”. Aºa au decis
membrii „nucleului dur” ce se
ocupã, an de an, de organizarea proiectului, dupã ediþia
de anul trecut, desfãºuratã în
Zona Turisticã „Valea Avrigului”,
e aceastã datã a fost iar întâlnirea de la Porumbacu
o acþiune gen „Open de Sus a fost primul pas pentru
Space”, care sã le rezolvarea acestor probleme.
Pentru câteva ore bune, întrofere organizatorilor posibilitatea de a stabili împreunã felul un climat relaxat ºi deosebit
în care va arãta urmãtorul ciclu de prietenos,sub atenta cooral proiectului societãþii civile donare a reprezentantului Aso„Comorile din þara Oltului”. La ciaþiei de Prietenie „Ille et
întâlnire au fost prezenþi ºi Vilaine - Sibiu”, Valentin Arvureprezentanþii comunei Raco- nescu, cei aproximativ 30 de
viþa, primarul Simion Olariu, di- participanþi au identificat, mai

Reprezentanþi ai mai
multor instituþii de învãþãmânt, responsabili ai
unor structuri asociative
neguvernamentale,
voluntari ºi reprezentanþi ai unitãþilor
administrativ-teritoriale
din zona de sud a
judeþului Sibiu, s-au
întâlnit sâmbãtã, 24
februarie, la Pensiunea
„La Curtea Porumbãceanã” din Porumbacu de Sus, pentru
prima întâlnire organizatoricã din acest an.

întâlniri ce se vor desfãºura în
mai multe localitãþi ale acestui
teritoriu.
Prima întâlnire de acest fel
s-a desfãºurat luni, 19 martie,
la ªcoala Gimnazialã “Matei
Basarab” din Turnu Roºu. La
întâlnire au participat reprezentanþi ai mai multor comunitãþi din þara Oltului, cadre
didactice, responsabili din
partea unor organism neguvernamentale, diverºi alþi organizatori ºi colaboratori ai
proiectului. Cum era ºi normal,
gazdele au fost reprezentate
de o echipã destul de numeroasã, alãturi de directoarea
ºcolii – prof. Iuliana Mihaela
Floare, fiind prezent primarul
comunei Turnu Roºu, Stelian
Istrate, responsabilul Bibliotecii Comunale, Lucian Cîrpãtorea, prof. Gabriel Barbu ºi
foºtii elevi ai instituþiei, Valentina Georgiana ªoima, respectiv Ioan Alexandru Grigore.
(Prezenþa numeroºilor repreîntâi, cele mai importante as- zentanþi ai comunei a fost justipecte ale proiectului ce ar tre- ficatã ºi de faptul cã ediþia din
bui îmbunãtãþite, fiecare dintre acest an a taberei organizatã
acestea fiind în continuare în cadrul proiectului va fi gãzdezbãtute în cadrul unor grupe duitã pe un teren al localitãþii,
de muncã, cu identificarea situate în apropierea Mãnãstirii
unor cauze specifice. Apoi, Turnu Roºu.)
participanþii au putut sã-ºi
Cu acest prilej, cei prezenþi
exprime opiniile referitoare la au fãcut o succintã evaluare a
cauzele identificate, prin vot, concluziilor rezultate dupã ºerezultatul fiind o diseminare a dinþa “Open Space” desfãcelor mai frecvente probleme ºuratã la Porumbacu de Sus
apãrute în cei zece ani de ºi au încercat gãsirea unor
desfãºurare a proiectului, par- soluþii pentru problemele
curºi pânã acum. În conti- identificate.
nuare, cei prezenþi au fost proReprezentanþii Primãriei
vocaþi sã propunã soluþii pen- Turnu Roºu au dat toate asigutru fiecare problemã identi- rãrile necesare pentru sprijificatã ºi în urma aceluiaºi pro- nirea organizãrii ºi desfãºurãrii
ces de vot, au rezultat câteva ediþiei din acest an a taberei
propuneri concrete majore, ce, ºi, împreunã cu membrii “nuîn opinia participanþilor, ar cleului dur” al echipei de orgatrebui luate în seamã ºi implementate în proiect, astfel încât nizare, au propus soluþii penviitoarea ediþie a acestuia sã tru o cât mai bunã coordonare
fie ºi mai bunã ca cele a activitãþilor. Tabãra “Comorile din Þara Oltului” (ediþia
anterioare.
Propunerile astfel conturate a XI-a) se va desfãºura în
vor constitui temele viitoarelor perioada 6 - 8 iulie.
Tot cu aceastã ocazie, s-a
întâlniri organizatorice desfãºurate în cadrul proiectului stabilit ca, în data de 14 mai,
„Comorile din Þara Oltului”, coordonatorii echipelor locale
1. Procedura aplicatã pentru atribuirea contractelor de
finanþare nerambursabilã a proiectelor pe anul 2018 este
prevãzutã de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul
finanþãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitãþi nonprofit de interes general.
2. Sursa de finanþare a contractelor ºi valoarea: buget local,
valoare-50000 lei din care, sport: 15000 lei ºi culte: 35000 lei
3. Durata proiectelor: un an.
4. Data limitã pentru depunerea propunerilor de proiect:
25.04.2018, ora 12:00.
5. Data, ora ºi locul deschiderii propunerilor de proiect:
26.04.2018, ora 10:00 Primãria Comunei Racoviþa.
6. Selecþia ºi evaluarea proiectelor în vederea obþinerii
finanþãrilor nerambursabile se va face de cãtre comisia de
evaluare, în perioada 26.04.2018-27.04.2018.
Primar Comuna Racoviþa
Olariu Simion

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
8 – 16
MARÞI
8 – 16
MIERCURI
8 – 18
JOI
8 – 16
VINERI
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
9 – 14
MARÞI
9 – 14
MIERCURI 9 – 12, 15 – 18
JOI
9 – 14
VINERI
9 - 12

