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DISPOZIÞIA nr. 63
privind convocarea
ºedinþei ordinare din
data de 26 aprilie 2018

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”, al
patrulea contract de acest fel semnat în actualul mandat.
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 investiþiei este de 2.364.859,57 lei, din care
1.875.507,44 lei - valoare eligibilã ºi 489.352,13 lei - valoare neeligibilã.
Dotarea celor douã cãmine culturale constã în: achiziþia ºi montarea
sistemelor de sonorizare ºi lumini, a sistemelor de supraveghere video,
sisteme detecþie anti-incendiu, sisteme detecþie efracþie, grupuri
electrogene, dotãri IT ºi proiecþie, dulapuri depozitare costume populare,
cuiere, mese ºi scaune, cortinã ºi tapet, aspiratoare, jaluzele,
echipamente de aer condiþionat, straie populare ºi porturi populare,
instrumente muzicale etc.

DISPUN:
Art. l. Se convoacã ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Racoviþa,
în data de 26.04.2018, ora 18, la
sediul Primãriei Racoviþa, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea racordãrii la reþeaua de
distribuþie electricã a persoanelor
care reprezentã cazuri sociale
Iniþiator – primarul Comunei
Racoviþa – Olariu Simion
2. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea rectificãrii bugetului
propriu de venituri ºi cheltuieli ºi
rectificarea listei de investiþii pe
trim. II, anul 2018, al comunei
Racoviþa
Iniþiator – primarul comunei
Racoviþa – Olariu Simion
Emisã în Racoviþa, la 20 aprilie
2018.
PRIMAR OLARIU SIMION
AVIZAT,
SECRETAR SÎRBU MARIA

ANUNÞ
IMPORTANT

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
contribuþia 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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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

rosu galben albastru negru

În urmã cu puþin timp, pentru a fi în ton cu sosirea primãverii
ºi intrarea în sezonul marilor sãrbãtori ale creºtinãtãþii,
responsabilii Primãriei comunei Racoviþa au achiziþionat ghivece
cu flori pe care le-au amplasat în suporþii special amenajaþi
din zona centralã a localitãþii Racoviþa. Din pãcate, gestul nu a
impresionat la fel de mult toþi locuitorii, unii dintre aceºtia, lipsiþi
de bun simþ ºi respect pentru frumos, considerând cã e bine ºi
normal sã fure o parte din ghivecele cu flori, probabil pentru
a-ºi înfrumuseþa propria locuinþã.
Suntem profund mâhniþi de gestul acestor indivizi ºi îi
avertizãm cã sistemul de supraveghere video al comunei este
funcþional, astfel cã asemenea fapte de furt sau distrugere vor
fi uºor de dovedit, iar fãptaºii demascaþi ºi amendaþi conform
prevederilor legale.

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,

Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
8 februarie 2018
Încheiat astãzi, 8 februarie
2018, în cadrul ºedinþei ordinare a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 15/2018. ºedinþa
începe cu 11 consilieri din cei 11 în
funcþie. La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar ºi secretarul
comunei. În salã sunt prezenþi dl.
Hulpuº Marius Gheorghe, precum
ºi locuitori ai localitãþii Racoviþa, dl.
Vasiu Valer ºi Mircea Dumitru.
Dl. preºedinte de ºedinþã, Nicula
Iustin, prezintã ordinea de zi a
ºedinþei ordinare.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se voteazã astfel: 11voturi pentru,
în unanimitate.
Dl. Nicula Iustin - “Avem de
aprobat 2 procese verbale ale
ºedinþelor anterioare”.
1. Proces verbal al ºedinþei de
îndatã din 23.01.2018
Nu sunt discuþii pe marginea
acestui proces verbal.
Se supune la vot . Se voteazã
astfel: 10 voturi pentru, 1 abþinere
– dl. Popa Sorin a lipsit de la ºedinþã.
2. Proces verbal al ºedinþei
ordinare din data de 29.01.2018
Dl. Popa Sorin – „S-a început
procedura pentru ocuparea
postului de inspector impozite ºi
taxe?”
D-na secretar – „Am trimit HCL
de aprobare cãtre ANFP. Când o
sã primim avizul, postul va fi scos
la concurs, e posibil de sãptãmâna
viitoare sã începem”.
D-na Bucur Simona – „Care au
fost invitaþii din alte instituþii pe care
i-aþi invitat la consultarea publicã
pentru PUG ºi nu au putut veni?”
Dl. primar- „Au fost invitaþi cei
de la Consiliul Judeþean”.
D-na Bucur Simona – „Nu se
putea face în altã zi consultarea?”
Dl. primar – „Nu, nu putea face
în altã zi. Trebuia sã ne grãbim, sã
finalizãm PUG-ul. A fost timp
suficient pentru primirea
propunerilor”.
D-na Bucur Simona – „Cei care
au participat, arhitecþii ºi
topometriºti, sunt plãtiþi din banii
noºtri”.
Dl. Marcu Vasile – „Sã renunþãm
la ei, sã luãm pe altcineva”.
Dl. primar – „Nu putem renunþa,
sunt câþiva ani de când lucrãm la
acest Plan, cineva va rãspunde
pentru nerespectarea termenelor”.
Dl. Marcu Vasile – „Fostul primar
Vasiu, a spus cã de la cimitir pânã
la baraj este intravilan”.
Dl. primar – „A fost propunere,
nu este în intravilan”.
Dl. Popa Sorin – „Procedura
privind consultarea a fost corectã,
d-na Bucur ºi-a exprimat un punct
de vedere. Sunteþi destul de
vehement d-le primar referitor la
acest lucru”.
Dl. Belciu – „Am mai fãcut o
ºedinþã în luna august, în care neau fost prezentate aceleaºi hãrþi,
ce s-a mai fãcut pânã acum?”
Dl. primar – „S-a lucrat la hãrþi ºi
la proiectare”.
D-na Bucur Simona – „O
dezbatere publicã se face într-o zi
liberã, sã poatã participa toatã
lumea”.
Dl. Belciu Alin – „De ce nu s-a
fãcut imediat consultarea dupã
ºedinþa din august?”
Dl. primar – „Nu erau finalizate
hãrþile cu propunerile, s-a lucrat la
proiectare”.
Dl. Ivan Simion – „Susþin opinia
d-lui Popa Sorin, sunteþi prea
vehement referitor la aceste
proceduri . Din vina cui nu s-a
finalizat în acest timpi Planul de
Urbanism General?”
Dl. primar – „Nu sunt vehement,
dar este cazul sã stabilim odatã
pentru totdeauna tot ceea ce þine
de PUG, deoarece lucrãm de
foarte mult timp la el ºi ne-a costat
mulþi bani. Iniþial, de acest plan sau ocupat alþi arhitecþi, care au avut
probleme de sãnãtate ºi nu au
putut finaliza actele, o mare parte
din hãrþi din mãsurãtori s-au
pierdut, iar procedura a fost reluatã

cu arhitecþii care se ocupã în
prezent”.
Se supune la vot procesul
verbal. Se voteazã astfel: 11 voturi
pentru, în unanimitate.
Se propune discutarea cererii
cetãþenilor prezenþi în salã.
Dl. Mircea Dumitru – „Dorim ca
intrarea în comunã sã fie
amenajatã, sã arate frumos, sã se
rezolve problemele cu care ne
confruntãm. Nu putem trece pe
lângã ºosea, sunt buruieni. Când
s-a fãcut canalizarea la locuinþa
mea, nu a fost în regulã. Nu este
nici un plan pentru lucrare”.
Dl. Vasiu Valer – „Plãtim impozite
ca fiecare cetãþean, se putea face
ºi vã rog, sã faceþi ceva, se adunã
apã în faþa casei, cei care arã cu
tractoarele merg pânã în asfalt, se
astupã rigola de nu se poate duce
apa”.
Dl. primar – „Proiectul de
canalizare a fost pânã la Gabor,
am mai discutat problema dvoastrã, trebuie datã a altã direcþie
scurgerii de apã”.
Dl. Vasiu Valer – „Sã faceþi un
proiect pe viitor, sã se rezolve
aceastã problemã”.
Dl. primar – „O sã vedem unde
putem indentifica sumele necesare
sã rezolvãm aceastã problemã”.
Dl. Mircea Dumitru – „Cu
conducta de apã ce se poate
face? S-a fãcut o reparaþie
groaznicã”.
Dl. primar – „Trebuie schimbatã
þeava la apã, este deterioratã. Nu
o putem schimba noi, este predatã
la SC Apã Canal SA Sibiu, ei trebuie
sã schimbe þeava. Racoviþa este
cuprinsã în MasterPlanul judeþului
– proiect pe fonduri europene
pentru schimbarea þevilor de apã”.
Dl. Vasiu Valer – „În contractul
cu SC Apã Canal, nu este precizat
un termen pentru aceste lucrãri?”
Dl. primar – „În anul 2018 este
prevãzut sã se schimbe
conductele de gaz, iar în 2019 se
vor schimba cele de apã, ºi ulterior
acestor lucrãri vom putea discuta
de rigole ºi trotuare”.
Dl. Vasiu Valer – „Noi plãtim
pierderile, ei cresc preþurile la apã
dar nu respectã termenele”.
Dl. primar – „Pierderile nu sunt
plãtite de cetãþeni, preþul este unic,
stabilit prin Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã”.
Se solicitã avizele comisiilor de
specialitate.
- Comisia Buget – Finanþe –
favorabil
- Comisia Invãþãmânt – Culte –
favorabil
- Comisia Juridicã – 2 voturi
favorabile, 1 nefavorabil – dl. Popa
Sorin – pentru nerespectarea
procedurii.
Dl. primar explicã etapele
elaborãrii bugetului local, începând
cu data de 31 martie an anterior, ºi
de ce nu s-a respectat procedura
pentru afiºarea proiectului de buget
timp de 30 de zile. „Nu s-a respectat
procedura, deoarece sumele au
venit foarte târziu de la Bugetul de
Stat, ºi, încã mai aºteptãm sumele
standard pe costuri de elevi”. Dupã
termenele de buget, dl. primar
prezintã veniturile anului 2017, pe
fiecare localitate în parte:
- Sebeºu de Sus - în anul 2016
– 1290 mii lei; în anul 2017 - 1300
lei
- Racoviþa – în anul 2016 510616 lei; în anul 2017 - 508987
lei, mai puþin decât anul precedent
datoritã terenurilor de la Mârºa
- La Cãminul Cultural Racoviþa în anul 2017 s-au încasat 972 lei ºi
1394 lei, la utilitãþi
- La Cãminul Sebeºu de Sus - în
anul 2017 - 50 lei ºi 36 lei, la utilitãþi
Dl. Belciu Alin – „Un rezumat,
pentru Sebeº se cheltuie mai puþin
decât la Racovþa”.
Dl. primar – „Nu, de la Sebeº se
încaseazã mai puþin decât de la
Racoviþa, iar în anul 2017 s-au
fãcut mai multe investiþii decât la
Racoviþa , iar în anul 2018, la fel,
avem multe proiecte aprobate
pentru Sebeºu de Sus”.
Dl. Marcu Vasile – „Se face
separare pe Racoviþa ºi pe Sebeº,
nu vorbim la comun, ca o comunã?”
Dl. primar – „Suntem o comunã,
dar mereu se reproseazã cã la
Sebeº nu se face nimic de cãtre
noi. Vã facem o comparaþie între
veniturile care se aduc de la Sebeº

raportate la investiþiile fãcute”.
Dl. Belciu – „Acum se face
Captarea apei la Sebeº, dar
beneficiazã ºi cei de la Racoviþa”.
Dl. primar – „Timp de 5 ani de la
finalizarea investiþiei nu vor
beneficia cetãþenii din Racoviþa.
Momentan, Captarea este doar
pentru Sebeº, ulterior vom vedea
cum vom prinde ºi Racoviþa”.
D-na Bucur Simona – „Cu cine
v-aþi consultat pentru proiecþia de
buget?”
Dl. primar – „Am discutat având
în vedree previziunile în funcþie de
anul trecut ºi proiectele care la
avem în derulare, proiectele ºi
investiþiile viitoare. Am încercat sã
echilibrãm fiecare capitol bugetar,
pentru a putea acoperi toate
sumele necesare pentru fiecare
lucrare în parte. Dupã cum vedeþi,
avem lucrãri pentru investiþii, de
reparaþii ºi cofinanþãrile de la
proiectele pe fonduri”.
Dl. Popa Sorin – „Vreau sã
justific raportul comisiei. Stiþi ce fel
de aviz elibereazã cele trei comisii?
Elibereazã un aviz consultativ, se
poate continua ºi dacã este un vot
negativ. Pot aduce un motiv pentru
aceasta – nu s-a respectat un
principiu. Am vãzut pe parcursul
anului trecut care sunt procedurile.
Am fãcut o paralelã între cele douã
bugete, cel din 2017 ºi cel din 2018.
La veniturile din 2017, sunt mai mari
decât cele previzionate în 2018”.
Dl. Ivan Simion – „În anul 2017,
salariile profesorilor erau în bugetul
local, anul acesta salariile sunt
direct de la Minsiterul Educaþiei”.
Dl. Popa Sorin – „Sumele
defalcate la fel, dã diferenþe de la
un an la altul, este o diferenþã
mare”.
Dl. Hulpuº Marius – „Diferenþa
este de la cheltuielile materiale, sunt
sume repartizate de la bugetul de
stat”.
Dl. Popa Sorin – „La sumele din
TVA, avem diferenþã de 107 mii
lei”.
Dl. Hulpuº Marius – „Tot de la
bugetul de stat este diferenþa, sau dat bani mai puþini”.
Dl. primra – „Am primit o adresa
privind arieratele: dacã o comunã
are arierate, primeºte bani de
bugetul de stat pentru investiþii, nu
pentru acoperirea lor”.
Dl. Popa Sorin – „32 de comune
au primit bani mai puþini datoritã
excedentului bugetar”.
Dl. primar – „Excedentul l-am
constituit pentru cofinanþare”.
Dl. Popa Sorin – „La investiþii
avem doar banii prevãzuþi pe anul
2018 din bugetul local”.
Dl. Hulpuº Marius – „La
secþiunea dezvoltare avem
prevãzute anumite sume, pentru
investiþii noi – 0 lei”.
Dl. Popa – „Acestea sunt
obiective în continuare. La
secþiunea funcþionare, la cheltuieli,
în 2018 s-au redus cheltuielile. La
autoritãþi publice au crescut, pentru
salarii, la fel au crescut ºi
cheltuielile de personal, la
agriculturã s-au redus”.
D-na secretar – „La agriculturã
s-au redus banii alocaþi datoritã
faptului cã, amenajamentul
pastoral nu se va mai plãti din
bugetul local, ci va fi finanþat de
cãtre bugetul de stat”.
Dl. Hulpus Marius – „La pct. 5, la
dotare cãmine culturale ºi la
construirea grãdiniþei, se întâmplã
la fel. Anul trecut am estimat o sumã
pentru terenul de sport, pentru
cheltuieli neeligibile. Am crezut cã
vom semna contractul ºi am
previzionat o sumã. Anul acesta
avem 2 proiecte în faza de selecþie,
dar poate veni o corecþie de buget,
am deschis o linie de buget, cu o
previzionare. În afarã de cele douã
proiecte pentru care nu ºtim
sumele, celelalte sunt sume exacte
pentru fiecare investiþie”.
Dl. Popa Sorin – „De ce apare
altã sumã la vestiare?”
Dl. Hulpuº Marius – „Suma
bugetatã în afarã de execuþie
trebuie ºi dirigintele de ºantier, plata
la ISC, sunt cheltuieli adiþionale, dar
þine de aceeaºi investiþie”.
Dl. Popa Sorin – „Strada Viroana
este în acelaºi stadiu?”
Dl. Ivan Simion – „E semnat
contractul?”
Dl. Hulpuº Marius – „Da, s-a
semnat contractul, dar momentan

nu s-au inceput lucrãrile datoritã
timpului nefavorabil”.
Dl.Popa Sorin – „Cu Proiectul de
Reabilitare reþea stradalã?”
Dl. Hulpuº Marius – „S-a
prevãzut o sumã pentru cheltuieli
neeligibile, dar primim o parte
înapoi”.
Dl. Ivan Simion – „Ce ne puteþi
spune despre reabilitare?”
Dl. Hulpuº Marius – „S-au depus
studiile de fezabilitate, avizele, am
primit clarificãrile, proiectul este
depus pe OUG 28”.
Dl. Ivan Simion – „Este depusã
toatã documentaþia?”
Dl. primar- „S-a depus toatã
documentaþia”.
Dl. Ivan Simion – „De ce lipseºte
faza DALI?”
Dl. Hulpuº Marius – „S-a depus
ºi documentaþia DALI, la
Târgoviºte”.
Dl. Ivan Simion – „Pe site, nu
apare cã este depusã”.
Dl. Belciu Alin – „La drumuri aþi
spus cã nu e depus fizic proiectul.
Astã varã, când a fost vorba de
turnat astfaltul, ne-aþi spus cã e
depus proiectul”.
Dl. Hulpuº Marius – „Pe orice
sumã de finanþare externã, în prima
fazã se depune studiile de
fezabilitate ºi avizele. Ulterior se
depune Proiectul Tehnic, se face
corelarea cu ce s-a depus înainte
ºi apoi se finanþeazã”.
Dl. Belciu Alin – „Ne-aþi spus cã
e aproape complet”.
Dl. Ivan Simion – „La chletuielile
de personal, e vorba doar de
salarii?”
Dl. primar – „Salariile, banii care
se vor câºtiga prin hotãrâri
judecãtoreºti”.
Dl. Ivan Simion – „La învãþãmânt
avem doar întreþinerea,
funcþionarea ºi bursele”.
Dl. primar – „Se aºteaptã sumele
pe costuri de elevi”.
Dl. Ivan Simion – „Ce aþi socotit
mai exact la cheltuielile de
personal?”
Dl. Hulpuº Marius – „Salariile,
cotizaþile de la angajator la angajaþi,
litigiile”.
Dl. Ivan Simion – „Aici sunt
prevãzuþi ºi banii pentru cursuri?”
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt
prevãzuþi la capitolul bunuri ºi
servicii”.
Dl. Popa Sorin – „La culturã
avem 50000 lei. La ce v-aþi gândit?”
Dl. primar – „35000 lei pentru
capelã, iar diferenþa pentru
Asociaþia Sportivã ºi Ansamblul
Doruleþ”.
Dl. Ivan Simion – „Avem o cerere
ºi pentru capela de la Sebeºu de
Sus”.
Dl. primar – „Ne-a supãrat
atitudinea d-lui preot de la Sebeºu.
I-am spus cã anul acesta vom aloca
pentru Racoviþa, sã fie finalizatã,
iar anul viitor vom aloca pentru
Sebeº”.
Dl. Ivan Simion – „Este vreun
proiect, o autorizaþie de
construcþie?”
Dl. primar – „Nu au nimic
momentan, nu au autorizaþie de
construcþie”.
Dl. Ivan Simion – „Avem un deviz
estimativ pentru Sebeº. Avem o
sumã previzionatã. Pe acest deviz
avem niºte cheltuieli. Sã facem un
efort, sã îi ajutãm ºi pe ei”.
Dl. primar – „Ajutãm ºi pe cei de
la Sebeº. Sã facã actele necesare,
sã fie emisã autorizaþia de
construcþie , iar pentru anul viitor o
sa prevedem banii necesari, anul
acesta sperãm sã terminãm la
Racoviþa”.
Dl. Marcu Vasile – „Dacã se vor
aloca aceºti bani, la Racoviþa, se
vor termina lucrãrile anul acesta?”
Dl. Primar – „Da, se vor termina”.
Dl. Drãgoi Cornel – „La reabilitare
drumuri, se va asfalta de la
Muntean pânã la pod?”
Dl. Drãgoi Cornel – „Dacã nu se
face proiectul, ce o sã le zicem la
oameni?”
Dl. primar – „Actele sunt în
regulã, sper cã se va aproba.
Dl. Ivan Simion – „Au nevoie de
36000 fãrã finisãri. Valoarea totalã
este de 54000 lei”.
Dl. Telebuº Marius – „Este o
valoare estimativã”.
Dl. Ivan Simion – „Avem o
propunere de finanþare, trebuie sã
aibã o documentaþie, cui i se vor
aloca banii?”

Dl. primar – „O sã vedem, la
Comitetul Bisericii, cel mai probabil”.
Dl. Ivan Simion – „În momentul în
care se vor finaliza actele, sã se
revinã cu o nouã cerere, atunci ,
când se vor întoarce banii de la
cofinanþãri, sã se facã o rectificare
bugetarã, sã fie alocaþi bani ºi
pentru capela de la Sebeº”.
Dl. viceprimar – „A fãcut o
cerere, sã fie banii prinºi pânã la
finalizarea actelor”.
Dl. Popa Sorin – „Avem 2
regulamente pe care trebuie sã le
respectãm”.
Dl. viceprimar – „În concluzie,
vor primii banii chiar dacã nu e anul
acesta, ci anul viitor”.
Dl. Ivan – „Se vor prevede banii,
sã se întocmeascã documentaþia
necesarã, sã se depunã
documentaþia pentru finanþare”.
Dl. Popa Sorin – „La capitolul
locuinþe/servicii/dezvoltare - alte
cheltuieli 30000, pentru ce sunt?”
Dl. Hulpuº Marius – „Cotizaþiile
de la GAL, pentru celelalte asociaþii
, ACOR...”.
Dl. Popa Sorin – „La urmãtorul
capitol mai sunt prevãzuþi 18000
lei”.
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt pentru
ADI ECO”.
Dl. Popa Sorin – „Discutãm
despre culturã - sport, doar 15 mii
lei. Discutãm despre investiþii, dar
nu ne putem dezvolta la nivel
cultural artistic. Sunt puþini bani
alocaþi la culturã. La urmãtorul
proiect de hotãrâre avem 11 puncte
de investiþii. Câte preconizaþi cã se
vor termina?”
Dl.primar – „Sã vedem ce este
cu grãdiniþa, vi s-a explicat de
cãtre proiectant câte grupe putem
avea, în funcþie de numãrul de
copii”.
D-na Bucur Simona – „Avem
prevãzute 4 grupe”.
Dl. Hulpuº Marius – „3 grupe cu
program normal ºi 1 grupã cu
program prelungit”.
Dl. primar – „S-au semnat
contractele pentru terenul de
sport, pentru amenajare teren
sport ºi construire vestiare. Pentru
dotare Cãmine aºteptãm sã vedem
dacã se finanþeazã. La Reabilitare
aºteptãm banii, iar PUG-ul trebuie
sã îl terminãm anul acesta. La
Captare s-a semnat contractul de
finanþare. Podul de la Rãzurele este
în curs de finalizare”.
Dl. Popa Sorin – „Având în
vedere atâtea discuþii, de ce nu sa publicat pe site?”
D-na secretar – „S-a publicat pe
site, dupã finalizarea proiectului,
s-a întârziat datoritã sumelor care
au fost trimise târziu”.
Dl. Belciu Alin – „Bugetul ºi
sumele trebuiau detaliate . Nu se
scrie ce sa face”.
D-na Bucur Simona – „Unde este
prevãzutã cheltuiala cu ,,Fiii
satului,,?”
Dl. primar – „La autoritãþi
publice”.
Dl. Popa Sorin – „Anul trecut a
fost fãcut detaliat”.
Dl. Ivan Simion – „Câþi dintre dvoastrã aþi ºtiut cã se va organiza
„Fiii satului,,?”
Dl. Popa Sorin – „Astãzi am
aflat”.
D-na Bucur Simona – „De la
Crãciun”.
Dl. Ivan Simion – „Dacã doriþi
votarea bugetului, sã ne detaliaþi
pe fiecare capitol în parte
cheltuielile. Nu vreau sã existe
sume ascunse, exemplu: 30000 lei
la autoritãþi publice, pentru „Fiii
satului”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 5
voturi pentru, 6 abþineri (dl. Ivan
Simion, d-na Bucur Simona, dl.
Belciu Alin, dl. Marcu Vasile, dl. Trifu
Claudiu, dl. Popa Sorin, cu
menþiunea cã au cerut înainte de
vot detalierea cheltuielilor, pentru
evitarea sumelor ascunse).
Proiectul de hotãrâre nu a fost
aprobat.
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt niºte
valori estimative, nu putem face un
desfãºurãtor”.
Dl. Ivan Simion – „Suma de
30000 lei pentru „Fiii Satului” este
ascunsã. Un eveniment la nivel
local, de asemenea amploare, care
presupune o cheltuialã mare,
trebuia prezentat Consiliului Local”.

Dl. Hulpuº Marius – „Bugetul de
anul acesta s-a fãcut într-un
termen foarte scurt. La toate
demersurile au participat dl. primar,
d-na Cãlin Simona, contabila care
va începe serviciul din luna mai, dna Frãsie Codruþa – colaboratorul
extern pe contabilitate ºi eu”.
Dl. Ivan Simion – „În momentul în
care se prevede o sumã, aceasta
se noteazã pe o hârtie, dacã mi-o
aduceþi sã o vãd, o putem discuta
ºi putem vota proiectul. Sã se
menþioneze cã dl. primar s-a retras
din ºedinþã”.
Dl. Popa Sorin – „Niciunul dintre
cei care s-au abþinut nu au fost
împotriva vreunui obiectiv sau
investiþie, ci împotriva unor sume
care nu au fost detaliate ºi nu s-au
ºtiut de ele”.
Dl. viceprimar – „Dl. primar nu a
plecat, o sunã pe contabilã sã
discute cu ea, sã vedem dacã ne
poate trimite sumele detaliate”.
Dl. Ivan Simion – „Sunt unele
chestiuni pe care dl. Hulpuº Marius
le poate explica mult mai bine decât
contabila. Sunt anumite capitole din
care se pot face anumite modificãri
ºi se pot trece la alte lucrãri”.
Dl. primar aduce de la d-na
contabilã ceea ce s-a discutat la
construirea bugetului.
D-na secretar – „Se poate
discuta pe fiecare capitol în parte,
se va nota în procesul verbal ºi se
vor urmãri lucrãrile ºi investiþiile”.
Dl. Telebuº Marius – „Se poate
vota bugetul cu detalierea lui în
ºedinþa urmãtoare”.
Dl. Hulpuº Marius – „Se fac niºte
previzionãri ºi estimãri, nu se pot
prevede sumele exacte pentru
cheltuieli ºi nici pentru venituri”.
Dl. Ivan Simion – „În ce capitol
sunt prevãzuþi banii pentru „Fiii
Satului”?”
Dl. primar – „Nu ºtiu exact, de
când nu avem contabilã, de 2 ani,
sunt multe neclaritãþi”.
Dl. viceprimar o sunã pe d-na
Frãsie, colaborator extern – „banii
se regãsesc în capitolul 67 –
culturã, recreere ºi religie”.
Dl. Belciu Alin – „Detaliaþi fiecare
capitol sã ºtim pe ce sunt estimaþi.
Sã fim informaþi ºi sã revenim întro ºedinþã urmãtoare”.
Dl. primar – „D-na Frãsie va
trimite dimineaþã fiecare detaliere
pentru fiecare capitol în parte”.
Nemaifiind nimic de discutat,
declarãm închise lucrãrile ºedinþei
ordinare din data de 8 februarie
2018, drept pentru care semnãm
alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier NICULA IUSTIN
Secretar SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al
ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local al
comunei Racoviþa
din data de
28 februarie 2018
Încheiat astãzi, 28 februarie
2018, în cadrul ºedinþei de îndatã a
Consiliului Local Racoviþa,
convocatã prin Dispoziþia
primarului nr. 31/28 februarie 2018.
ªedinþa începe cu 11consilieri
din cei 11 în funcþie. La ºedinþã
participã dl. primar ºi secretarul
comunei.
Dl. consiler Nicula Iustin,
preºedinte de ºedinþã, prezintã
ordinea de zi.
Se supune la vot ordinea de zi.
Se aprobã în unanimitate –
11voturi pentru.
1. Proiect de hotãrâre privind
aprobarea rectificãrii bugetului
propriu de venituri ºi cheltuieli al
comunei Racoviþa
Dl. primar:- “Este nevoie de
aceastã rectificare, deoarece
ªcoala Gimnazialã Racoviþa a
primit o sponsorizare de la
AdiComSoft de 2000 lei”.
D-na Bucur Simona – “Pentru ce
sunt alocaþi aceºti bani?”
Dl. primar- “Sunt pentru dotarea
atelierului de învãþare care este
fãcut în cadrul ºcolii”.
Se supune la vot proiectul de
hotãrâre. Se voteazã astfel: 11
voturi pentru, în unanimitate.
Nemaifiind nimic de discutat, se
încheie ºedinþa de îndatã, drept
pentur care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier NICULA IUSTIN
Secretar SÎRBU MARIA
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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

La împlinirea vârstei de 14
ani, minorul se prezintã la
ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor, însoþit de unul
dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din
cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea serviciului
public de asistenþã socialã
sau de persoana cãreia i-a
fost încredinþat în plasament,
pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.
PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

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

SPCLEP Tãlmaciu compartiment evidenþa
persoanelorConsilier,
Elena- Delia Stancu
câteva condiþii: sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu;
sã aibã domiciliul în judeþul
Sibiu ºi sã aibã acces la
servicii medicale ºi servicii
educative; prin comportamentul sãu în societate, starea
sãnãtãþii ºi profilul psihologic,
sã prezinte garanþii pentru
îndeplinirea corectã a obligaþiilor care revin unui pãrinte,
referitoare la creºterea, îngrijirea ºi educarea copiilor sãi;
sã aibã în folosinþã o locuinþã
care acoperã necesitãþile de
preparare a hranei, igienã,
educaþie ºi odihnã ale utlizatorilor sãi; sã aibã minimum
10 clase absolvite; sã manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta
copilului, apartenenþa etnicã,
religie, stare de sãnãtate; sã
fie dispusã 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

DGASPC
cautã
asistenþi
maternali
profesioniºti
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Sibiu recruteazã
asistenþi maternali profesioniºti. Salariul este 1.900
lei/lunã.
Persoanele
interesate
pentru posturile de asistenþi
maternali profesioniºti trebuie
sã se prezinte la sediul
DGASPC de pe strada Mitropoliei nr. 2, la Serviciul
Management de Caz pentru
Asistenþã Maternalã, sau sã
sune la 0269/232.066, interior
42, 43, pentru a primi toate
informaþiile necesare ºi a fi
consiliate de specialiºti.

Cine poate fi asistent
maternal profesionist
Pentru a deveni asistent
maternal profesionist, candidaþii trebuie þinut cont de

Ser
viciul V
oluntar pentru Situaþii
Serviciul
Voluntar
de Urgenþã Racoviþa vã recomandã

Nu poate fi asistent maternal profesionist: 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;
persoana care are proprii copii
daþi în plasament.
Mai multe informaþii referitoare la condiþiile de atestare
ca asistent maternal profesionist (AMP) 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 - 1900 lei/lunã); spor de
15% pentru al II- lea copil dat
în plasament; 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; alocaþia de stat pentru
copil: - pentru copilul cu vârsta
pânã la 2 ani sau pana la 3
ani in cazul copilului cu
handicap - 200 lei/luna; pentru
copilul de peste doi ani - 84
lei/lunã; pentru copilul peste 3
ani încadrat în grad de
handicap - 168 lei/lunã.
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Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã

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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Obligaþii cetãþeneºti
În conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 (NORMELE ªI REGIMUL CONTRAVENÞIILOR PRIVIND
GOSPODÃRIREA, PÃSTRAREA ORDINII ªI LINIªTII PUBLICE COMERÞ ÎN
COMUNA RACOVIÞA) la
Hotãrârea Consiliului Local
al comunei Racoviþa nr. 22/
2009, cetãþenii comunei au
obligaþii clare în ceea ce
priveºte curãþenia ºi
ordinea în comunã.
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 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.

Poftiþi la terenul de fotbal ºi
susþineþi echipa localã!
A fost reluat Campionatul Ligii a V-a, Seria Sibiu Est, an competiþional 2017 – 2018, în
care activeazã ºi echipa de fotbal A.S. Viitorul Racoviþa.
În prima etapã a returului (etapa 10), programatã în data de 1 aprilie, echipa A.S. Viitorul
Racoviþa nu a avut meci.
În etapa a 11-a (15 aprilie 2018), s-a disputat partida A.S. Nocrich – A.S.Viitorul Racoviþa,
încheiata cu scorul de 7 – 3.
Programul viitor:
- etapa 12, 22 aprilie 2018, ora 11 - A.S. Viitorul Racoviþa - A.S. Chirpãr;
- etapa 13, 29 aprilie 2018, ora 11 - A.S. Arpaºu - A.S. Viitorul Racoviþa;
- etapa 14, 6 mai 2018, ora 11 - A.S. Viitorul Racoviþa - A.S. Fraternitas Tãlmaciu;
- etapa 15, 13 mai 2018, ora 11 - Lyons.Club Vurpãr - A.S. Viitorul Racoviþa;
- etapa 16, 20 mai 2018, ora 11 - A.S. Viitorul Racoviþa - Voinþa Roºia.
În urma etapei 11, echipa A.S. Viitorul Racoviþa se afla pe locul 6 al clasamentului, cu 11
puncte.

rosu galben albastru negru

DEPINDE DE NOI SÃ AVEM O COMUNÃ
FRUMOASÃ, DE CARE SÃ FIM MÂNDRI!

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.
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

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!

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.

