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Procesul Verbal al ºedinþei ordinare
a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 28 iunie 2018
Încheiat astãzi, 28 iunie 2018, în cadrul ºedinþei
ordinare a Consiliului Local Racoviþa, convocatã prin
Dispoziþia primarului nr. 90/ 2018. ºedinþa începe cu 11
consilieri din cei 11 în funcþie. La ºedinþã participã dl.
primar, dl. viceprimar, secretarul comunei.
În salã sunt prezenþi dl. Hulpuº Marius – inspector
achiziþii, dl. preot al Bisericii Ortodoxe Racoviþa, precum
ºi cetãþeni ai localitãþii Racoviþa.
Dl. preºedinte de ºedinþã, Stoia Ioan, prezintã ordinea
de zi a ºedinþei ordinare ºi cererile de la diverse.
Se supune la vot ordinea de zi. Se voteazã astfel:
11 voturi pentru – în unanimitate. Se discutã procesele
verbale de la ºedinþele anterioare.
1. Proces verbal ºedinþã ordinarã din 24.05.2018
Nu sunt discuþii privind acest proces verbal.
Se supune la vot. Se voteazã astfel: 11voturi pentru
– în unanimitate.
2. Proces verbal ºedinþã de îndatã din 06.06.2018
Nu sunt discuþii privind acest proces verbal.
Se supune la vot. Se voteazã astfel: 2 abþineri –
lipsã prezenþã ºedinþã, 9 voturi pentru.
3. Proces verbal ºedinþã extraordinarã din
18.06.2018
Nu sunt discuþii privind acest proces verbal.
Se supune la vot. Se voteazã astfel: 3 abþineri –
lipsã prezenþã ºedinþã, 8 voturi pentru.
Se solicitã avizele comisiilor de specialitate . Comisiile
au avizat favorabil proiectele de hotãrâre.
Dl.Trifu Claudiu – „A fost anunþat proiectantul de la
pod sã participre la aceastã ºedinþã?”
Dl. Stoia Ioan – „A fost anunþat când s-a fãcut
recepþia, a promis cã o sã vinã, dar nu a ajuns”.
1. Proiect de hotãrâre privind racordarea la reþeaua
electricã
Dl. primar – „Dl. Bãrtuº a solicitat acordul privind
branºarea la reþeaua de electricitate, deoarece nu
deþine actele de proprietate pe teren”.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 11 voturi pentru , în unanimitate.
2. Proiect de hotãrâre privind finanþarea Bisericii
Ortodoxe
Dl. Belciu Alin – „În urmã cu ceva timp, s-a depus
proiectul de cãtre Biserica Ortodoxã Racoviþa. Comisia
de evaluare a proiectelor s-a întâlnit în mai multe ºedinþe.
În calitate de preºedinte al comisiei, vã prezint procesul
verbal al comisiei.(Procesul verbal va fi ataºat la
prezentul proces verbal). I-am cerut d-lui Ivan Simion –
reprezentantul Bisericii, completarea cu documentele
lipsã”.
Dl. Ivan Simion înmâneazã documentele solicitate.
Dl. BelciuAlin – „În data de 15.01.2016, reprezentanþii
Bisericii au venit cu o ofertã de 32 mii lei pentru tâmplãrie
PVC. Am observat cã nu s-au executat cu firma care
a ofertat ºi s-a plãtit o sumã mai micã. Conform legii,
Consiliul Local trebuia sesizat cu privire la acest lucru
pentru cã banii nu puteau fi folosiþi în alte scopuri.
Aceste cheltuieli trebuie justificate prin acte”.
Dl. Ivan Simion – „Am folosit suma rãmasã pe alte
materiale. Nu s-au întors în bugetul primãriei, dar a fost
folositã tot pentru capelã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „La evaluare, punctajul de 50
de puncte se obþine foarte greu”.
Dl. BelciuAlin – „Legea zice cã, dacã nu se cheltuiesc
banii, aceºtia se returneazã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Documentaºia trebuie sã fie
clarã ºi explicitã”.
Dl. Belciu Alin – „Trebuia solicitatã pãrerea Consiliului
Local privind acordul pentru suma rãmasã”.
Dl. Ivan Simion – „Banii s-au cheltuit strict pentru
capelã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Dacã nu se depun documentele
justificative, nu se mai primeºte finanþare”.
Dl. Ivan Simion – „De aceea am prezentat ultimele
documente, ca sã justificãm fiecare ban cheltuit. Dupã
finalizarea lucrãrilor, se vor face toate justificãrile
necesare. Dupã primire sumei, putem stabili un plan
ferm ºi vom demara lucrãrile. La raportul preliminar cu
privire la sume, am o obiecþie - avem 35 mii lei în buget
ºi noi venim cu un aport de 10%”.
Dl. Belciu Alin – „Sã mai solicitaþi alte oferte la alte
firme”.
Dl. primar – „Pânã la momentul autorizãrii construcþei,
am solicitat un raport de expertizã. Din acel raport a
rezultat suma care a fost cerutã”.
Dl. Telebuº Marius – „Suma solicitatã putea fi mai
mare dacã nu se estima suma care a rãmas”.
Dl. primar – „Comisia este de acord cu evaluarea?”
D-na secretar – „3 membri ai comsiei au fãcut
evaluarea: dl. Nicula Iustin, dl. Trifu Claudiu ºi dl. Marcu
Vasile”.
Dl. Belciu Alin – „Am primit facturile, dar sunt acte ºi
din 2017”.
Dl. Preot Iridon Dumitru – „Nnu am avut termen pentru
cheltuiala lor”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Vrem sã vã ajutãm, dar trebuie
sã cãutãm cadru legal deoarece rãspundem în faþa
altor instituþii ( Curtea de Conturi - de exemplu)”.
Dl. Belciu Alin – „Comisia are un rol pentru care îºi
asumã rãspunderea. Trebuie sã verificãm actele
conform regulamentului”.
Dl. preot – „Aveþi dreptate în aceastã privinþã”.
Dl. Popa Sorin – „Pânã în acest moment, nu pare a fi
o ºedinþã de consiliu. Comisia de evaluare nu este în
regulã. Trebuia sã rezolve problemele înainte. Nu am
primit documentele necesare avizãrii. Începem cu
proiectul de hotãrâre. Nu este luatã în discuþie Legea
nr. 350/2005. Sã se menþioneze cã o sã fie respins
acest proiect”.
D-na secretar – „Baza legalã a acestui proiect este
în regulã, este verificatã ºi discutatã cu reprezentanþii
Instituþiei Prefectului Sibiu. Bisericiile beneficiazã de
finanþare stric pe Ordonanþa 82, nu implicã Legea nr.
350/2005. Sunt cu statul special, se pot finanþa strict în
baza acestei ordonanþe”.
Dl. primar – „Comsiile de specialitate ale Consiliului
Local au la dispoziþie 3 zile pentru a se adresa
compartimentelor primãriei pentru nelãmuriri sau
sesizãri. Pentru aceste precizãri ºi corecturi aduse
proiectelor de hotãrâre puteaþi sã vã adresaþi în aceastã
perioadã”.

D-na secretar – „Baza legalã este în regulã. Nu este
nevoie de corecþii. Înainte de aprobarea Regulamentului
de Finanþare a Unitãþilor de Cult, am cerut pãrerea
juristului ºi a Instituþiei Prefectului”.
Dl. Popa Sorin – „HCL nr. 8/2016 are aceeaºi bazã
legalã ca HCL –ul privind susþinerea Ansamblului
„Doruleþ” , care a fost revocatã”.
D-na secretar – „Unitãþile de cult sunt finanþate în
baza Ordonanþei nr. 82”.
Dl. Popa Sorin citeºte un articol din Jurnalul de
Racoviþa în care s-a scris despre capelã.
Discuþiile privind finanþãrile anterioare continuã între
reprezentanþii Bisericii ºi consilierii locali.
Comisia de evaluare a proiectelor se retrage în altã
salã pentru a discuta decizia de finanþare a Bisericii.
Dl. Belciu Alin – „Am calculat, lipsesc 1.100 lei. Este
o sumã micã, dar trebuie justificatã”.
D-na Bucur Simona – „Solicitaþi prin clarificãri în termen
de 30 de zile”.
Dl. Popa Sorin – „Pentru primele 2 sume primite, a
existat un protocol de finanþare?”
Dl. preot – „Nu, deoarece noi nu am avut capela pe
numele nostru, al bisericii”.
Dl. Bucur Ioan – „De ce se ascund banii? În bisericã
se fac cele mai mari hoþii, noi trebuie sã facem corect”.
Dl. Preot Iridon Dumitru solicitã menþionarea acuzelor
d-lui Bucur Ioan în procesul verbal.
Dl. Stoia Ioan – „Ce hotãrâre a luat Comisia de
Evaluare?”
Dl. Telebuº Marius – „Propun amânarea proiectului
de hotãrâre pânã se refac toate documentele ºi Comisa
o sã ia o decizie”.
Dl. Ivan Simion – „În deviz este vorba de gresia de
exterior, de pe terasã, de finisaje, de borduri, de pavaj,
zugrãveli etc.”
Dl. Drãgoiu Cornel – „Diferenþa de 1.100 lei, ce este
cu ea?”
Dl. Ivan Simion – „Sunt lucrãri în continuare, precum
ºi avizele pentru emiterea autorizaþiei de construcþie”.
Dl. Popa Sorin – „Comuna Racoviþa are nevoie de o
motivare scrisã a Comisiei de Evaluare”.
Dl. primar – „Sã se facã un raport nou”.
Dl. Belciu Alin citeºte procesul verbal al Comisiei de
Evaluare. Comisia avizeazã favorabil cererea de
finanþare.
D-na secretar – „Din cei 5 membri ai comsiie au
fãcut evaluarea majoritatea – 3 membri. S-a îndeplinit
punctajul de evaluare. Cererea poate fi aprobatã”.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 7 voturi pentru, 4 abþineri – dl. Ivan Simion –
membru în Consiliul Bisericii, dl. Drãgoiu Cornel, dl. Belciu
Alin – membrii Comisie de evaluare a cererilor de
finanþare – ca urmare a abþinerii de la evaluare, dl.
Popa Sorin - datoritã bazei legale incerte a proiectului
de hotãrâre.
Se trece la diverse.
1. Cererea d-lui Boncea Claudiu privind acordul
Consiliului Local pentru montarea unor stâlpi pe un
teren aparþinând domeniului public al comunei Racoviþa,
pentru branºarea la reþeaua electricã.
Dl. Stoia Ioan prezintã consilierilor situaþia, face
perecizãri asupra zonei unde se vor monta stâlpii.
Dl. Marcu Vasile – „Cine plãteºte aceastã branºare?”
Dl. Stoia Ioan – „Ei vor suporta toate cheltuielile, iar
cei de la Electrica au venit cu aceastã propunere”.
Se supune la vot aceastã cerere: 11 voturi pentru,
în unanimitate.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Vreau sã aduc niºte explicaþii
privind construcþia Podului de la Rãzurele. În urma
discuþiilor celor prezenþi din comisia de recepþie a
lucrãrilor, dirigintele de ºantier ºi a celor de la ISC,
lucrarea a respectat proiectul. Reprezentantul ISC a
constatat cã proiectul a fost respectat. ªi eu consider
cã executantul a respectat proiectul. Proiectantul nu a
fãcut nota de modificare a proiectului pentru trotuar. Al
doilea aspect - s-a primit Avizul de la Ape pe acest
sens, dar se putea primi ºi pentru un altul. Proiectantul
a fãcut proiectul în limita sumelor alocate pentru
construcþie”.
Dl. primar – „Au fost montate bordurile, dar se ocupa
prea mult din drum”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Care este pãrerea d-voastrã
despre proiectant?”
Dl. Ivan Simion – „ªi eu sunt de aceeaºi pãrere,
proiectantul lasã de dorit”.
Dl. Drãgoiu Cornel dã citire „Minutei” întâlnirii comisiei
de recepþie lucrãri.
Dl. primar – „Banii alocaþi construcþiei au fost puþini”.
Dl. Ivan Simion – „Forma proiectelor ºi proiectele
tehnice care se vor face pe viitor sã fie prezentate ºi
consilierilor, precum ºi altor specialiºti, pentru a se
evita pe viitor problemele de acest fel”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Propun, ca pe viitor, sã fie
adus proiectantul pentru a stabili împreunã detaliile
tehnice, forma finalã a lucrãrilor”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Referitor la Raportul
compartimentului de achiziþii, sunt 2 imprimante”.
Dl. Hulpuº Marius – „Da, s-au achiziþionat 2 imprimate
pentru compartimentele care nu aveau”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Achiziþionarea bonurilor de
motorinã, pe ce perioadã s-a fãcut?”
Dl. primar – „Sunt în funcþie de lucrãrile care se vor
executa, nu pe perioadã”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Spre Butinei era un drum,
terenuri Farcaº ºi Udrescu, sã se verifice dacã este
pe hartã ºi sã se facã accesibil”.
Dl. primar – „O sã verificãm acest lucru”.
Dl. Bucur Ioan – „Referitor la vstiare, pânã la punerea
geamurilor, sã se facã niºte gratii pentru a se evita
spargerea acestora”.
Dl. Telebuº Marius – „Cât consideraþi cã rezistã
plasele cu piatrã de la Pod Razurele? Ce remediu aþi
gãsit ca sã nu ne întâlnim din nou peste 2 ani?”
Dl. Drãgoiu Cornel – „Nu se poate interveni asupra
lor, trebuie sã rãmânã aºa pentru a se aºeza”.
Dl. Nicula Iustin – „Ce se întâmplã cu locurile de
peste calea feratã. Ele au fost luate, dar nu s-au plãtit”.
Dl. primar – „Trebuie discutat cu cei de la Hidro
pentru despãgubiri”.
Dl. Nicula Iustin – „S-a gãsit o firmã pentru lemnele
de la populaþie?”
Dl. Hulpuº Marius – „Sunt 5 partizi. Pânã în septembrie
se poate incepe la cele 3 rãrituri ºi apoi, pânã în
noiembrie, celelalte 2 partizi”.
Dl. Nicula Iustin – „În ce fazã este proiectul cu

introducerea apei potabile?”
Dl. primar – „Aºteptãm avizarea proiectului tehnic ºi
sã urmãm procedura de licitaþie”.
Dl. Hulpuº Marius – „În 23.06.2018 am publicat pe
SICAP pentru Reabilitare Drumuri. Lucrarea e mare,
suma e mare. Pânã în 20 iulie 2018, firmele pot depune
on-line. Propun ca din comisiile de evaluare sã facã
parte minim 2 consilieri locali ºi dl. viceprimar. Ei trebuie
sã participe la toate etapele. Presupune o mare
rãspundere, se vor da mai multe declaraþii, tot ceea ce
se întâmplã în comisie este strict cofidenþial. Trebuie
sã ne bazãm ºi pe solicitarea clarificãrilor, sã nu fie
implicate contestaþii”.
Dl. primar – „Sã se aleagã comisia. Eivor fi ajutaþi de
specialiºti. Viceprimarul face parte obligatoriu. Sã se
facã propunerile sã putem face hotãrârea de consiliu”.
Se propune dl. Popa Sorin, dl. Belciu ºi dl.viceprimar.
Se supune la vot propunerea. Se voteazã astfel: 8
voturi pentru.
Dl. Popa Sorin – „Am nevoie de raportul comsiei de
recep?ie pentru pârâul de pe strada Protopop V.F.”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Acolo mai sun încã probleme,
trebuia stricat ºi podul de la fam. Câmpeanu”.
Dl. primar – „Pentru anul viitor am sã propun un
proiect pentru reabilitatea strãzii principale”.
Dl. Trifu Claudiu – „În ce stadiu este str. Viroana,
care este termenul de finalizare?”
Dl. primar – „Se lucreazã, teremenul este de
1.08.2018”.
Dl. Trifu Claudiu – „Când se dau în folosinþã toaletele
de la Cãmin?”
Dl. Stoia Ioan – „Aaºteptãm sã dea drumul la apã,
am fãcut solicitare celor de la SC Apã Canal”.
Dl. Marcu Vasile – „În curbã, spre Mîrºa, drumul
cade, se face groapã în asfalt. Sã se ia mãsuri”.
Dl. Belciu Alin – „Pentru Biserica de la Sebeºu de
Sus s-a adus balastru. Cu al cui acord?”
Dl. Stoia Ioan – „Este o donaþie din partea mea, nu
este facturat pe primãrie”.
Dl. Belciu Alin – „În ce stadiu este PUG-ul?”
Dl. primar – „Aºteptãm ofertele pentru mãsurãtorile
topo. Trebuie sã ne întâlnim cu arhitectul ºi topometristul,
sã ne prezentãm din nou la Consiliul Local”.
Dl. Belciu Alin – „Tractorul s-a stricat din nou. Unde
s-a reparat?”
Dl. primar – „La Mîrºa, la service la Romicã”.
Dl. Belciu Alin – „Sã fie dus la un service autorizat”.
Dl. Drãgoiu Cornel – „Pentru service autorizat sunt
necesare multe acte”.
Dl. Belciu – „Propun achiziþionarea unui tractor nou”.
Dl. primar – „Am discutat cu dl. viceprimar despre
acest aspect”.
D-na Bucur Simona – „Ce se întâmplã cu spaþiul
care se va elibera la SC Apã Canal?”
Dl. primar – „S-a renunþat la casierie, nu la sediu
întreg. Este contract de comodat”.
Dl. Ivan Simion – „Trebuie revizuite condiþiile
contractului pentru cã nu se mai oferã serviciile
populaþiei pentru casierie”.
Dl. Popa Sorin – „Biserica Baptistã doreºte sã repare
zidul de la cimitir. Este nevoie de autorizaþie?”
Dl. Stoia Ioan – „A venit un reprezentant al cultului dvoastrã ºi am solicitat pãrerea celor de la Consiliul
Judeþean. Dacã se face din acelaºi material ºi pe
aceeaºi structurã, nu e nevoie de autorizaþie, dar dacã
se face din alt material ºi altã formã, este nevoie de
autorizare”.
D-na Bucur Simona – „Am înþeles cã faceþi un proiect
pentru servicii sociale”.
Dl. primar – „Da, pentru a veni în ajutorul persoanelor
bolnave”.
D-na Bucur Simona – „ªi pentru afterschool?”
Dl. primar – „Momentan nu, doar pe social”.
Dl. Ivan Simion – „Referitor la grãdiniþã, ce mai stiþi?”
Dl. Stoia Ioan – „Am discutat cu consultanta, se
verificã dacã ne putem asocia cu alte primãrii, sã putem
depune pe POR”.
Dl. Ivan Simion – „Ce este cu procesul pentru muntele
Jidu? Mai multe comune au obþinut terenul. La noi ce se
întâmplã?”
Dl. primar – „Am aºteptat completare la raportul de
expertizã. Acum s-a amânat procesul”.
Se propun membrii în Comisia de recepþie pentru
Amenajare teren sport: dl. Belciu, dl. Nicula Iustin, dl.
Marcu Vasile ºi dl. Stoia Ioan.
Nemaifiind nimic de discutat, declarãm închise
lucrãrile ºedinþei ordinare din data de 28 iunie 2018,
drept pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier STOIA IOAN
Secretar SÎRBU MARIA

Procesul Verbal al ºedinþei de îndatã
a Consiliului Local al comunei
Racoviþa din data de 10 iulie 2018
Încheiat astãzi, 10 iulie 2018, în cadrul ºedinþei de
îndatã a Consiliului Local Racoviþa.
ºedinþa începe cu 9 consilieri din cei 11 în funcþie. Dl.
Marcu Vasile a anunþat cã întârzie. Dl. Trifu Claudiu a
anunþat cã întârzie. La ºedinþã participã dl. primar ºi
secretarul comunei ºi dl. Ureche Marius, ºef Ocolul
Silvic Avrig.
Dl viceprimar Stoia Ioan, 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 preþurilor
vânzare masã lemnoasã
Dl. Ureche Marius – “Avem 4 rãrituri, preþurile de
exploatare variazã de la 80 la 85 lei, la care s-a adãugat
valoarea lemnului. La aceste preþuri unitare s-a
adãugat TVA. Preþurile propuse sunt minime, profitul
este nesemnificativ”.
Dl. IvanSimion – “Dupã ce e stabilitã valoarea
lemnului?”
Dl. Ureche Marius – “Valoareaeste data de ANRP –
aprobatã la începutul anului. Este preþ de referinþã la
nivel naþional”.
Dl. IvanSimion – “De la pãdurea statului, cu cât se
vor da lemnele?”
Dl. Ureche Marius – “180 lei/mc/lemn de foc”.
Dl. IvanSimion – “Ce se întâmplã cu lemnul de
rãºinoase?”

Dl. primar – “Dacã sunt solicitãri, se poate da pentru
construcþii”.
Dl. Belciu Alin – “Am urgentat mereu aprobarea
preþurilor. Credeþi cã pânã în septembrie se vor da
lemnele?”
Dl. Ureche Marius – “Lemnele au fost scoase la
licitaþie de cãtre Ocolul Silvic Avrig, dar nu a licitat nici
un operator economic. Nu am gãsit prestatorul”.
Dl. Belciu Alin – “La operatorii care duc lemne din
pãdure, sã se gãseascã o soluþie sã ia ºi rãriturile la
exploatare”.
Dl. Ureche Marius – “În ianuarie, am grupat
principalele ºi rãriturile împreunã, dar nu s-au dat. Leam dat separate, condiþionat. La Sebeºu de Sus, cele
2 partizi de rãºinoase s-au dat la agenþi pentru
asigurarea pazei ºi lemnele de fag sã fie pentru
populaþie. Avem, prestator care acum este de acord”.
Dl. Popa Sorin – “Oamenii se confruntã cu problema
lemnelor. Trebuie sã gãsiþi o soluþie, în calitate de
colaborator, pentru asigurarea lemnului pentru
populaþie”.
Dl. Ureche Marius – “Am încercat sã gãsim o soluþie,
dar nu am gãsit prestator”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Având în vedere impedimentul
exploatãrii lemnului, cum vedeþi viitorul colaborãrii între
Consiliul Local ºi OcolulSilkvic? Cum decurg lucrurile,
nu e în regulã, oamenii aºteaptã un rãspuns”.
Dl. primar – “Sã începem procedura de anul acesta
pentru anul viitor, sã nu mai ajungem în aceastã situaþie”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Nu cred cã e normal ca Consiliul
Local sã caute o firmã care sã exploateze lemnul”.
Dl. Ureche Marius – “Sunteþi singura primãrie care
încheie singuri contracte de prestãri servicii.Am încercat
colaborarea, am gãsit prestatorul pentru comunã”.
Dl. Stoia Ioan – “Pentru anul acesta, avem agentul
economic. Se poate gãsi de acum operatorul economic
care sã înceapã exploatarea din luna februarie 2019?”
Dl. Ureche Marius – “Da, pânã în septembrie sã fie
partizile marcate ºi apoi o sã începem procedura”.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 9 voturi – pentru.
Dl. Marcu ajunge la ºedinþã.
2. Proiect de hotãrâre privind constituirea Comisiei
de Evaluare a ofertelor
Dl. primar – “Membrii comsiei au fost propuºi în
ºedinþa anterioarã. Mai avem nevoie ºi de un membru
supleant”.
Dl. Stoia Ioan – “Îl propun pe dl. Ivan Simion”.
Se supune la vot propunerea. Se voteazã astfel: 10
voturi – pentru.
Se supune la vot proiectul de hotãrâre. Se voteazã
astfel: 10 voturi – pentru.
Diverse
1. Cererea d-lui Dãncãneþ
Dl. Stoia Ioan – “Dl. Dãncãneþ are nevoie de un
spaþiu pentru depozitare. Dacã se aprobã cererea de
închiriere pentru spaþiul de la ºcola de Meserii, o sã
începem procedura de evaluare a spaþiului”.
Dl. Drãgoiu Cornel – “Noi dorim explicaþii de la dl.
Bica. Invitaþi-l în ºedinþã, sã ne dea explicaþii, sã aducã
documentele. Sã vedem caietul de sarcini, sã vedem
de ce nu elibereazã spaþiul”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se facã o adresã d-lui Bica, sã
fie invitat in ºedinþa de consiliu”.
D-na Bucur Simona – “Ce vor sã facã în acel spaþiu?”
Dl. Stoia Ioan – “Depozit/magazin de mobilã”.
Dl. primar – “Am discutat cu dl. Bica. Vrea sã vândã
concesionarea”.
Dl. Ivan Simion – “Sã se aducã un raport în faþa
consilierilor. Era bine dacã era prevãzutã o clauzã,
dacã nu mai existã activitate sã se rezilieze contractul.
Sã se verifice ºi cu spaþiul de la Apã Canal. Dl. Dãncãnet
sã vinã la ºedinþã pentru detalieri”.
Nemaifiind nimic de discutat, se încheie ºedinþa de
îndatã, drept pentru care semnãm alãturi.
Preºedinte de ºedinþã,
Consilier STOIA IOAN
Secretar SÎRBU MARIA

Anunþ de interes public
În baza Legii nr. 231/02.08.2018 privind
modificarea ºi completarea Legii Fondului
Funciar nr. 18/1991, vã aducem la cunoºtinþã
urmãtoarele:
- persoanele fizice ºi juridice care îndeplinesc condiþiile prevãzute de prezenta lege,
pot formula cereri în vederea constituirii ºi/
sau reconstituirii dreptului de proprietate, în
termen de 120 zile de la data intrãrii în vigoare.
Se poate solicita emiterea Titlurilor de
proprietate pentru:
- Terenurile aferente caselor de locuit ºi
anexelor gospodãreºti;
- Terenurile situate în intravilanul localitãþii
aferente construcþiilor edificate de fostele
cooperative de producþie.
Legea mai sus amintitã reglementeazã, de
asemenea, ºi modul de scoatere a terenurilor
din circuitul agricol.
Pentru mai multe informaþii, vã puteþi adresa
la sediul Primãriei comunei Racoviþa – secretar,
sau puteþi telefona la 0269527421 int. 413.

Informare publicã
Conform Deciziei Curþii Constituþionale a
României nr. 23/23.01.2018, vaccinarea
antirabicã a câinilor ºi a pisicilor nu mai este
condiþionatã de microciparea prealabilã a
animalelor. Medicii veterinari au obligativitatea
de a vaccina antirabic, gratuit, toþi câinii ºi
pisicile ºi pot înscrie animalele în Registrul
Autoritãþii Naþionale Sanitar-Veterinare ºi
pentru Siguranþa Animalelor.
Cabinetul veterinar de pe raza UAT Racoviþa
unde se pot vaccina animalele este urmãtorul:
CMV Gavrilã Gabriel
Racoviþa, str. Gãrii, nr. 90,
Asistent Veterinar: IVAN DAVID
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- 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
În atenþia locuitorilor ora- copiilor minori cu vârsta mai Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14
ºului Tãlmaciu ºi a comunelor micã de 14 ani, dacã este
ani, minorul se prezintã la
arondate Serviciului Public cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu face dovada adresei de domi- Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor, însoþit de unul
ciliu, original ºi copie;
(Boiþa, Racoviþa):
- chitanþa reprezentând con- dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
Cu cel mult 180 de zile
sãu legal, de
înainte de expirarea termenului travaloarea cãrþii de identitate reprezentantul
persoana desemnatã din
de valabilitate a actului de de 7 lei, achitatã la casieria cadrul centrului specializat
identitate, dar nu mai puþin de Primãriei oraºului Tãlmaciu. aflat sub autoritatea serviciului
Tinerii care împlinesc vârsta public de asistenþã socialã
15 zile, titularul acestuia are
obligaþia sã solicite serviciului de 14 ani trebuie sã se pre- sau de persoana cãreia i-a
public comunitar de evidenþã zinte la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, fost încredinþat în plasament,
a persoanelor eliberarea unei în termen de 15 zile dupã pentru a solicita eliberarea
noi cãrþi de identitate, prezen- împlinirea vârstei de 14 ani, în actului de identitate.
tând urmãtoarele documente: vederea eliberãrii unui act de
- cerere tip pentru eliberarea identitate, cu urmãtoarele
PROGRAMUL CU
actului de identitate (se pri- documente:
PUBLICUL
- cererea pentru eliberarea
meºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea actului de identitate, semnatã
LUNI
7,30 - 16
atât de minor, cât ºi de pãrinte/
de alegãtor expirate;
MARÞI
7,30 - 16
reprezentant
legal
(se
- certificatul de naºtere,
primeºte de la ghiºeu);
MIERCURI 8,30 - 18,30
original ºi copie;
- certificatul de naºtere, oriJOI
7,30 - 16
- certificatul de cãsãtorie sau
ºi copie;
hotãrârea de divorþ, definitivã ginal
VINERI
7,30 – 12
- actul de identitate al unuia
ºi irevocabilã, dacã este cazul, dintre pãrinþi sau al reprezenoriginal ºi copie;
SPCLEP Tãlmaciu tantului legal, original ºi copie;
- certificatul de deces al
Compartiment Evidenþa
- documentul cu care pãrinsoþului/soþiei decedat/ã, dacã tele/reprezentantul legal, face
Persoaneloreste cazul, original ºi copie;
Consilier,
dovada adresei de domiciliu,
- certificatele de naºtere ale original ºi copie;
Elena- Delia Stancu

CE TREBUIE SÃ ªTIM DESPRE ARDEREA MIRIªTILOR,
VEGETAÞIEI USCATE ªI RESTURILOR VEGETALE
Ordinul ministrului administraþiei ºi internelor nr. 163/2007
pentru aprobarea Normelor
generale de apãrare împotriva
incendiilor
ART. 97 – (1) Utilizarea
focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu ºi pe timp
de vânt este interzisã;
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi
a altor materiale combustibile
se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregãtite,
cu luarea mãsurilor ce se
impun pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi,
asigurându-se supravegherea permanentã a arderii,
precum ºi stingerea jarului
dupã terminarea activitãþii;
(4) Arderea miriºtilor se face

numai dupã luarea mãsurilor
ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la
vecinãtãþi, asigurându-se supravegherea permanentã a
arderii;
(5) Utilizarea focului deschis
nu se admite la distanþe mai
mici de 40 m faþã de locurile
cu pericol de explozie: gaze ºi
lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc.,
respectiv 10 m faþã de materiale sau substanþe combustibile: lemn, hârtie, textile,
carton asfaltat, bitum, ulei etc.,
fãrã a fi supravegheat ºi asigurat prin mãsuri corespunzãtoare.
Ordin nr. 579/2008 pentru
aprobarea Dispoziþiilor generale de apãrare împotriva

incendiilor pe timpul utilizãrii
focului deschis la arderea de
miriºti, vegetaþie uscatã ºi
resturi vegetale
Art. 3 - (1) Miriºtea este
terenul agricol pe care au
rãmas, dupã recoltare, pãrþile
inferioare ale tulpinilor de
cereale pãioase sau ale altor
plante cultivate;
(2) Prin vegetaþie uscatã se
înþelege plantele ºi copacii cu
rãdãcina în pãmânt care s-au
uscat ºi care nu se mai utilizeazã în sistemul economic;
(3) Resturile vegetale sunt
deºeurile vegetale rezultate în
urma activitãþilor de curãþare a
copacilor, arbuºtilor, zonelor de
siguranþã de-a lungul cãilor
ferate ºi drumurilor, de rãrire a
pãdurilor ºi altele asemenea;

Art. 5 - (1) Arderea miriºtii se
face cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale:
a) condiþii meteorologice
fãrã vânt;
b) parcelarea miriºtii în
suprafeþe de maximum 10 ha,
prin fâºii arate;
c) izolarea zonei de ardere
faþã de cãi de comunicaþie,
construcþii, culturi agricole
vecine, instalaþii, fond forestier,
prin executarea de fâºii arate;
d) desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi;
e) asigurarea, pânã la finalizarea arderii, a personalului
de supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii;
f) asigurarea, pentru suprafeþe de ardere mai mici de 5
ha, a substanþelor ºi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul
suprafeþelor de ardere mai
mari de 5 ha, a unui plug, a
unei cisterne cu apã, a
mijloacelor de tractare ºi a
personalului de deservire;
(2) Pe terenurile în pantã,
arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.
Art. 6 - (1) Arderea vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale
se executã cu respectarea urmãtoarelor prevederi generale:
a) condiþii meteorologice
fãrã vânt;
b) colectarea în grãmezi a
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale în cantitãþi, astfel încât
arderea sã poatã fi controlatã;
c) executarea arderii în zone
care sã nu permitã propagarea
focului la fondul forestier/construcþii ºi sã nu afecteze reþelele electrice, de comunicaþii,
conductele de transport gaze
naturale, produsele petroliere
ori alte bunuri materiale
combustibile;
d) curãþarea de vegetaþie a
suprafeþei din jurul fiecãrei
grãmezi, pe o distanþã de 5 m;
e) desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor ºi
materialelor pentru stingerea
eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentã a arderii;

h) stingerea totalã a focului
înainte de pãrãsirea locului
arderii;
i) interzicerea acoperirii cu
pãmânt a focarelor.
Art. 8 - Arderea miriºtii,
vegetaþiei uscate ºi a resturilor
vegetale se executã numai
dupã obþinerea permisului de
lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de
apãrare împotriva incendiilor,
aprobate prin Ordinul ministrului administraþiei ºi internelor nr. 163/2007;
(2) Se excepteazã de la
prevederea alin. (1) executarea arderii vegetaþiei uscate
ºi a resturilor vegetale în cadrul
gospodãriei cetãþeneºti;
(3) Emiterea permisului se
face prin grija primarului, de
cãtre ºeful serviciului voluntar
pentru situaþii de urgenþã sau
persoana desemnatã în acest
sens.
LEGE nr. 307 din 12 iulie
2006 privind apãrarea împotriva incendiilor
Art. 2 - Apãrarea împotriva
incendiilor constituie o activitate de interes public, naþional, cu caracter permanent, la
care sunt obligate sã participe,
în condiþiile prezentei legi, autoritãþile administraþiei publice
centrale ºi locale, precum ºi

toate persoanele fizice ºi
juridice aflate pe teritoriul
României;
Art. 6 - (1) Persoanele fizice
ºi juridice sunt obligate sã
respecte reglementãrile tehnice ºi dispoziþiile de apãrare
împotriva incendiilor ºi sã nu
primejduiascã, prin deciziile ºi
faptele lor, viaþa, bunurile ºi
mediul;
(2) Persoana care observã
un incendiu are obligaþia sã
anunþe prin orice mijloc serviciile de urgenþã, primarul sau
poliþia ºi sã ia mãsuri, dupã
posibilitãþile sale, pentru limitarea ºi stingerea incendiului;
Art. 7 - (1) În caz de incendiu,
orice persoanã trebuie sã
acorde ajutor, când ºi cât este
raþional posibil, semenilor
aflaþi în pericol sau în dificultate,
din proprie iniþiativã ori la solicitarea victimei, a reprezentanþilor autoritãþilor administraþiei
publice, precum ºi a personalului serviciilor de urgenþã;
(2) În cazul incendiilor
produse la pãduri, plantaþii,
culturi agricole, miriºti, pãºuni
ºi fâneþe, persoanele aflate în
apropiere au obligaþia sã
intervinã imediat cu mijloacele
de care dispun, pentru
limitarea ºi stingerea acestora
www.isusibiu.ro
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Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã
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DGASPC cautã asistenþi maternali profesioniºti
Cine NU poate fi
asistent maternal
profesionist

Cine poate fi asistent
maternal profesionist
Pentru a deveni asistent
maternal profesionist, can-

ANUNÞ
IMPORTANT

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.

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
7 – 15
MARÞI
7 – 15
MIERCURI
7 – 17
JOI
7 – 15
VINERI
7 – 13
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
8 – 13
MARÞI
8 – 13
MIERCURI
8 – 12
14 – 17
JOI
8 – 13
VINERI
8 - 12

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,
organizeazã, în zilele de 25 ºi 26
august 2018, Sãrbãtoarea „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,
sau care pot ºi doresc sã sponsorizeze una dintre activitãþile incluse
în program, sunt invitate sã ia
legãtura cu primarul comunei, pentru
stabilirea detaliilor.
Menþionãm cã „FIII SATULUI –
RACOVIÞA 2018” este o manifestare
publicã, la care poate participa orice
cetãþean al comunei, cu excepþia
activitãþilor unde este necesarã o
înscriere sau rezervare prealabilã.
Ultima manifestare „FIII SATULUI

– RACOVIÞA” a fost organizatã în anul
2000.
Sãrbãtoarea „FIII SATULUI –
RACOVIÞA 2018” se va desfãºura la
Cãminul Cultural Racoviþa, în curtea
Primãriei Racoviþa ºi în curtea ªcolii
Gimnaziale Racoviþa.
Evenimentul va avea urmãtorul
program:
25.08.2018 – ora 14
- primirea invitaþilor;
- moment de socializare ºi cuvânt
de bun venit;
- revederea ºi desfãºurarea amintirilor (povestea mea);
- degustarea de produse tradiþionale;
- vizitarea ªcolii Gimnaziale
Racoviþa ºi a muzeului;
- bal Fiii Satului;

didaþii trebuie þinut cont de
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 utilizatorilor 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.

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 pânã la 3
ani în cazul copilului cu
handicap - 200 lei/lunã; pentru
copilul de peste doi ani - 84
lei/lunã; pentru copilul peste 3
ani încadrat în grad de
handicap - 168 lei/lunã.

„FIII SATULUI – RACOVIÞA 2018” ESTE FINANÞATÃ
EXCLUSIV DIN SURSE PRIVATE, FÃRÃ IMPLICAREA
BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RACOVIÞA.
26.08.2018 – ora 10
- participarea la slujba religioasã
din Biserica Ortodoxã Racoviþa (în
port popular);
- parada portului popular ºi prezentarea obiceiului nunþii din
Racoviþa;
- cuvântul primarului ºi desemnarea de titluri de cetãþeni de onoare
ºi diploma de merit;
- program artistic;
- prezentare Mangaliþa de la
Racoviþa de cãtre 20 de bucãtari de
la cele mai vestite restaurante din
Sibiu ºi din þarã, în cadrul proiectului
„Sibiu Regiune Gastronomicã
Europeanã”;
- vânzarea de produse tradiþionale;
- închiderea manifestãrii – foc de
artificii.

Fondator:
Primãria Comunei Racoviþa
ºi Consiliul Local Racoviþa

Editor: Dan FRÂNCU

Tiparul: TIPOTRIB
E-mail:
jurnalulderacovita@ gmail.com
jurnalulderacovita
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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.

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.

