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Un fel de radiografie...

Canalizarea comuneio realitate
În primãvara anului 2008, au început
lucrãrile de execuþie a reþelei de
canalizare pentru Racoviþa ºi Sebeºu
de Sus, precum ºi la viitoarea Staþie
de Epurare a apelor uzate (foto 11).
Proiectul a fost finanþat, în cea mai
mare mãsurã, de Guvernul României,
prin Programul de dezvoltate a
infrastructurii din spaþiul rural, instituit
de Ordonanþa de Guvern nr. 7/2006.
În data de 29 noiembrie 2011, la
sediul Prim[riei comunei Racoviþa sa desf[ºurat festivitatea semn[rii
procesului verbal pentru recepþia
lucr[rii de canalizare a apelor
menajere în comuna Racoviþa. Astfel,
s-a consfinþit finalizarea celei mai
mari investiþii de utilitate public[
derulat[ în comuna Racoviþa din
ultimii 20 de ani. Procesul de branºare
a cetãþenilor la reþea este în plinã
desfãºurare.

Noul corp de clãdire
al ªcolii cu clasele
I-VIII Racoviþa

racorduri, proiecte, amenajarea curþii
etc.
Imobilul a fost finalizat în vara anului
2009 ºi a fost dat în folosinþã începând
cu anul ºcolar 2009- 2010 (foto 3)
3).

1

5

Noua „faþã” a Primãriei
În primãvara anului trecut au fost
finalizate lucrãrile de reabilitare a
faþadei imobilului ce gãzduieºte
Primãria ºi Consiliul Local al comunei
Racoviþa. Acum, “faþa” nouã a acestei
clãdiri aratã foarte bine, îngrijitã,
zugrãvitã în culori calde, plãcute
privirii, mai mult decât demnã de un
imobil cu o asemenea importanþã.
Lucrãrile executate la faþada
Primãriei au fost finanþate din bugetul
local al comunei ºi au venit în
continuarea procesului de extindere ºi
modernizare la care a fost supusã
clãdirea ºi curtea imobilului în ultimii
6).
ani (foto 4, 5, 6)

3

6

Din Þara Oltului
Încã de la prima ediþie (anul 2008),
Festivalul „Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” a avut printre participanþi ºi
reprezentanþiaicomunei Racoviþa. De
la un an la altul, calitatea standului
comunei ºi a programului pregãtit
pentru acest prilej a crescut, astfel
încât, la ediþia de anul trecut, juriul
manifestãrii a decis cã Racoviþa ºi
racoviþenii meritã locul întâi ºi diploma
de onoare a organizatorilor. În semn
de apreciere pentru premiul acordat,
comuna Racoviþa a primit ºi ºansa de
a fi gazda ediþiei din acest an a
tradiþionalei manifestãri (foto7, 8)
8).
(continuare în pagina 4)

7

4

2

8

Datoritã programului de reabilitare
a infrastructurii `colare, derulat de
Guvernul României datoritã unei
finanþãri (împrumut) de la Banca
Europeanã pentru Investiþii `i Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, în
cursul anului 2008 a început construcþia
noului corp de clãdire al ªcolii cu
clasele I-VIII Racoviþa (foto 2).
Investiþia s-a derulat ºi cu sprijinul
autoritãþii administraþiei publice locale
(Primãriei ºi Consiliului Local), ce au
asigurat utilitãþile- apã, energie
electricã, gaz metan, canalizare),

Consultaþii medicale de urgenþã
la Centrul de Permanenþã A vrig
Reamintim cititorilor noºtri cã, de la începutul lunii aprilie, la Avrig
(fostul Dispensar Medical Uman Preventoriul Avrig, strada Gheorghe
Lazãr, nr. 39) ºi-a reînceput activitatea Centrul de Permanenþã. Noua
unitate sanitarã funcþioneazã fãrã personalitate juridicã ºi va asigura
continuitatea asistenþei medicale primare în regim de gardã.
Redeschiderea Centrului de Permanenþã de la Avrig a fost aprobatã prin
Decizia nr. 17/2012 a dr. Gabriel Budescu, directorul executiv al Direcþiei
de Sãnãtate Publicã a Judeþului Sibiu, aceastã structurã urmând sã
deserveascã întreaga zonã de sud a judeþului (oraºul Avrig, localitatea
Mârºa ºi comunele Arpaºu de Jos, Cârþa, Cârþiºoara, Porumbacu de
Jos, Racoviþa). Unitatea medicalã funcþioneazã de luni pânã vineri, între
orele 15 ºi 8, iar în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, programul este nonstop. Actul medical este asigurat, pe rând, de 11 cadre medicale (medici
de medicinã de familie), precum ºi de 6 asistenþi medicali din localitãþile
zonei. Coordonatorul Centrului de Permanenþã Avrig este dr. Ovidiu Ioan
Tecoanþã, medic specialist medicinã de familie.

Campania “Sibiul recicleazã” continuã ºi în luna mai
Responsabilii din cadrul Unitãþii de
Implementare a Proiectului „Sistem
de management integrat al deºeurilor
în judeþul Sibiu”, deþinut de Consiliul
Judeþean Sibiu, continuã ºi în luna
mai campania de informare ºi
conºtientizare „Sibiul recicleazã”,
prin organizarea întâlnirilor cu
cetãþenii, atât în mediul urban cât ºi
în mediul rural .
Locuitorilor prezenþi la întâlniri le
este prezentat modul în care vor fi
gestionate deºeurile generate în
localitatea lor. De asemenea, sunt
proiectate filmele publicitare ale
proiectului ºi vor avea loc discuþii
libere privind modul de gestionare a
deºeurilor.
Întâlnirile cu cetãþenii, în cadrul

cãrora reprezentanþii Consiliului
Judeþean ºi ai echipei de Asistenþã
tehnicã ºi supervizarea lucrãrilor de
construcþii, informeazã în mod direct
pe cetãþeni despre prevederile
proiectului “Sistem de management
integrat al deºeurilor în judeþul Sibiu”,
cofinanþat de Uniunea Europeanã, prin
Fondul European de Dezvoltare
Regionalã, au început la sfârºitul lunii
martie.
Pânã în prezent s-au desfãºurat
întâlniri în comunele Alþîna, Roºia ºi
Vurpãr în luna martie, precum ºi în
comunele Nocrich, Marpod, Chirpãr,
Bruiu, Porumbacu de Jos, Cîrþa,
Cîrþiºoara, Racoviþa, Turnu Roºu,
Boiþa ºi Sadu, respectiv oraºele
Agnita ºi Tãlmaciu în luna aprilie

2012.
Succesul întâlnirilor poate fi
cuantificat ºi prin numãrul mare al
celor care au luat parte la ele - uneori
a fost depãºitã cifra de 100 de
participanþi. Întâlnirile au beneficiat
de prezenþa liderilor comunitãþilor
respective – primar, viceprimar,
consilieri locali.
La patru dintre întâlnirile cu
cetãþenii desfãºuratã pânã acum (la
Agnita, Boiþa, Sadu ºi Tãlmaciu) a
participat ºi preºedintelui CJ Sibiu,
Martin Bottesch.
Pânã la finalul campaniei “Sibiul
recicleazã” (prima parte a anului
2013), în întreg teritoriul judeþului vor
fi organizate 70 de întâlniri cu
cetãþenii.

rosu galben albastru negru

În scurt timp se va încheia actuala
legislaturã a autoritãþilor administraþiei publice locale din România.
Aproape în acelaºi timp cu finalul
acestui ciclu, se împlinesc patru ani
de la apariþia primului numãr al
publicaþiei. Ca urmare, ne-am propus
ca în acestã lunã sã oferim cititorilor
noºtri, în date ºi imagini, o radiografie
a celor mai importante evenimente
desfãºurate pe parcursul acestor ani
în comunã. De asemenea, ne vom
ocupa ºi de investiþiile, proiectele ºi
lucrãrile de amploare, derulate sau
aflate în curs de derulare.
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Sãrbãtoriþii lunii mai e

RACOVIÞA
Ioan Câmpean (nr. 17), Valeriu
Sîrbu (nr. 21), Monica Felicia
Suciu (nr. 26), Constantin Ergosu
(nr. 65), Mariana Olariu (nr. 125),
Mariana Frãþilã (nr. 144), Ana

GHIDUL ALEGÃTORULUI DIN
ROMÂNIA

Cãlin (nr. 215), Paraschiva Matei
(nr. 218), Carmen Veronica
Popa (nr. 223), Mirela
Pãcurariu (nr. 283), Cornel
Drãgoiu (nr. 290), Maria Vasiu
(nr. 364), Maria Ciungu (nr.
383), Elena Ionuº (nr. 396),
Ioan Ionuº (nr. 396), Nicolae
Basarabã (nr. 398), Adrian
Limbãºan (nr. 407), Cornelia
Limbãºan (nr. 407), Ioan Bucur
(nr. 465), Nicolae Aurel Balea
(nr. 478), Augustin Pãcurar (nr.
504), Adriana Bologas (nr.
515), Mircea Olariu (nr. 516),
Constantin Subþirelu (nr. 544),
Rodica Gabor (nr. 545), Eugen
Gabor (nr. 563).

SEBEªU DE SUS
Constantin Buzuleciu (nr. 1),
Lenuþa Buzuleciu (nr. 1), Maria
Tatu (nr. 9), Viorica Fechete (nr.
15), Dumitru Pascu (nr. 156), Aurel
Bobanga (nr. 200), Andrei Vintilã (nr.
221), Viorel Totan (nr. 256), Ioan
Bãrtuº (nr. 315), Iacob Bãrtuº.
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã, multã sãnãtate, fericire ºi
bucurii alãturi de cei dragi.
O menþuine ºi o urare specialã
pentru pentru Vasile Ionaºcu
(Sebeºu de Sus, nr. 102- 97 de
ani), cel mai în vãrstã cetãþean
al comunei.
LA MULÞI ANI!

ALEGEREA AUT
ORITÃÞILOR ADMINISTRAÞIEI PUBLICE LOCALE DIN 10 IUNIE 2012
AUTORITÃÞILOR

Care sunt autoritãþile administraþiei publice locale
pentru care se organizeazã alegeri în data de 10
iunie 2012?
Vor avea loc alegeri pentru: consiliile locale, consiliile
judeþene, primari ºi preºedinþi ai consiliilor judeþene.
În municipiul Bucureºti sunt alegeri pentru: consiliile
locale ale sectoarelor, consiliul general al Capitalei,
primarii sectoarelor ºi primarul general al municipiului
Bucureºti.
Alegãtorul primeºte 4 buletine de vot.
Consiliile locale ºi consiliile judeþene se aleg pe
circumscripþii electorale, pe baza scrutinului de listã,
potrivit principiului reprezentãrii proporþionale.
Primarii comunelor, oraºelor, municipiilor, sectoarelor
Municipiului Bucureºti ºi primarul general al Municipiului
Bucureºti, precum ºi preºedinþii consiliilor judeþene se
aleg pe circumscripþii electorale, prin scrutin uninominal.
Cine are drept de vot ?
Au drept de vot cetãþenii români care au împlinit
vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc aceastã
vârstã în ziua alegerilor.
Cetãþenii Uniunii Europene care au domiciliul sau
reºedinþa în România.
NU AU DREPT DE VOT
VOT..
Debilii sau alienaþii mintal puºi sub interdicþie.
Persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata
stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã.
Cine poate candida ?
Cetãþenii români cu drept de vot care au împlinit,
pânã în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puþin 23
de ani au dreptul de a fi aleºi consilieri, primari sau
preºedinþi ai consiliilor judeþene.
Cetãþenii Uniunii Europene care au domiciliul sau
reºedinþa în România au dreptul de a fi aleºi numai în
funcþia de consilier local ºi consilier judeþean.
ATENÞIE !
Cetãþenii români pot candida numai dacã nu le este
interzisã asocierea în partide politice potrivit art. 40 alin.
(3) din Constituþia României.
Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe
teritoriul unitãþii administrativ – teritoriale în care urmeazã
a fi alese.
NU POT FI ALEªI:
Judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului,
magistraþii, membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte
categorii de funcþionari publici stabilite prin lege organicã.
Debilii sau alienaþii mintal puºi sub interdicþie.
Persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata
stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã.
Unde votãm ?
Dreptul de vot se exercitã numai în comuna, oraºul,
municipiul sau subdiviziunea administrativ –teritorialã a
municipiului în care alegãtorul îºi are domiciliul.
Alegãtorii voteazã numai la secþia de votare la care
este arondatã strada sau localitatea potrivit delimitãrii
fãcute ºi unde sunt înscriºi în copia de pe listele
electorale permanente, în copia de pe listele electorale
complementare sau în lista suplimentarã întocmitã de
primar.
Voteazã la secþia de votare în a cãrei razã îºi au
domiciliul cetãþenii români cu drept de vot omiºi din copia
de pe lista electoralã permanentã care se prezintã la
vot ºi fac dovada, cu actul de identitate, cã domiciliazã
în raza secþiei de votare respective. Aceºtia sunt înscriºi
în lista electoralã suplimentarã întocmitã de preºedintele
biroului electoral al secþiei de votare.
Preºedintele ºi membrii birourilor electorale ale
secþiilor de votare, precum ºi personalul tehnic auxiliar
ºi personalul însãrcinat cu menþinerea ordinii voteazã
la secþia de votare unde îºi îndeplinesc atribuþiile, dacã
domiciliazã în unitatea administrativ-teritorialã pentru
care se voteazã la secþia respectivã. Aceºtia trebuie sã
fie înscriºi de cãtre preºedintele biroului electoral al secþiei
de votare în lista electoralã suplimentarã ºi trebuie sã fie
radiaþi din copia de pe lista electoralã permanentã
existentã la secþia de votare în a cãrei razã domiciliazã,
la solicitarea preºedintelui biroului electoral al secþiei de
votare.
Cetãþenii cu drept de vot, care ºi-au stabilit reºedinþa
într-o altã unitate administrativ- teritorialã cu cel puþin 3
luni înaintea datei alegerilor, îºi pot exercita dreptul de
vot în unitatea administrativ-teritorialã respectivã.
ATENÞIE !
Un alegãtor este înscris numai într-o singurã listã

electoralã.
La aceeaºi secþie de votare, alegãtorii voteazã pentru
consiliul local, consiliul judeþean, pentru primar ºi pentru
preºedintele consiliului judeþean.
Când votãm ?
Data alegerilor: 10 iunie 2012.
Votarea începe la ora 7,00 ºi se închide la ora 21,00.
La ora 21,00, preºedintele biroului electoral al secþiei
de votare declarã votarea încheiatã ºi dispune
închiderea sãlii unde se voteazã.
Care sunt actele de identitate necesare
pentru a vota?
Alegãtorul trebuie sã prezinte actul de identitate
membrilor biroului electoral al secþiei de votare.
Prin act de identitate se înþelege:
- cartea de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- buletinul de identitate;
- paºaportul diplomatic sau de serviciu aflate în
termenul de valabilitate;
- carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor ºcolilor
militare.
Cetãþenii Uniunii Europene îºi pot exercita dreptul
de vot pe baza oricãrui document valabil care le atestã
identitatea.
Cine are acces în cabina de vot ?
PREZENÞA ORICÃREI PERSOANE ÎN CABINELE
DE VOT, ÎN AFARA CELEI CARE VOTEAZÃ, ESTE
INTERZISÃ.
Alegãtorul care din motive temeinice, constatate de
preºedintele biroului electoral al secþiei de votare, nu
poate sã voteze singur are dreptul sã cheme în cabina
de votare un însoþitor ales de el, pentru a-l ajuta.
Însoþitorul nu poate fi ales din rândul persoanelor care
candideazã în circumscripþia în a cãrei razã teritorialã
se aflã secþia de votare respectivã
Preºedintele secþiei de votare poate lua mãsuri ca
staþionarea unui alegãtor în cabina de votare sã nu se
prelungeascã nejustificat.
Cine poate vota prin intermediul urnei
speciale?
Pentru alegãtorii netransportabili din cauzã de boalã
sau invaliditate, preºedintele biroului electoral al secþiei
de votare poate aproba, la cererea scrisã a acestora,
ca o echipã formatã din cel puþin doi membri ai biroului
electoral sã se deplaseze cu o urnã specialã ºi cu
materialul necesar votãrii - ºtampilã cu menþiunea
"VOTAT" ºi buletine de vot - la locul unde se aflã
alegãtorul, pentru a se efectua votarea.
ATENÞIE !
În raza unei secþii de votare se utilizeazã o singurã
urnã specialã. Urna specialã poate fi transportatã numai
de membrii biroului electoral al secþiei de votare.
Pot vota numai persoanele care domiciliazã în raza
teritorialã a secþiei de votare respective ºi numai dacã
se asigurã secretul votului.
Ce buletine de vot sunt declarate nule
nule??
Buletinele de vot pe care nu a fost aplicatã ºtampila
de control a secþiei de votare
Buletinele de alt model decât cel legal aprobat
Buletinele pe care nu a fost aplicatã ºtampila „VOTAT”
Buletinele pe care este aplicatã ºtampila „VOTAT”
pe mai multe patrulatere
BULETINELE DE VOT NULE NU INTRÃ ÎN
CALCULUL VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE
Excepþii:
In situaþia în care ºtampila „VOTAT” a depãºit limitele
patrulaterului, dar opþiunea alegãtorului este evidentã.
Se poate contesta identitatea unui
alegãtor?
Da, se poate contesta identitatea persoanei care se
prezintã la vot de cãtre candidaþi ºi alegãtori. În
asemenea cazuri, identitatea celui în cauzã se stabileºte
de preºedintele biroului electoral al secþiei de votare
prin orice mijloace. În cazul în care contestaþia este
întemeiatã, preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare îl opreºte de la vot pe alegãtorul contestat,
consemneazã faptul într-un proces verbal ºi sesizeazã
autoritãþile poliþieneºti.
Când poate fi suspendatã votarea?
Preºedintele biroului electoral al secþiei de votare
poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
Suspendarea nu poate depãºi o orã ºi este anunþatã
prin afiºare la uºa localului de vot cu cel puþin o orã

înainte. Durata tuturor suspendãrilor nu poate depãºi
douã ore.
În timpul suspendãrii, urnele de votare, ºtampilele,
buletinele de vot ºi toate lucrãrile biroului electoral rãmân
sub pazã permanentã, iar membrii biroului nu pot pãrãsi
sala de votare în acelaºi timp.
Persoanele care au dreptul sã asiste la votare nu
pot fi obligate sã pãrãseascã sala de votare pe timpul
suspendãrii operaþiunilor.
Cum se atribuie mandatul?
Primarii ºi preºedinþii consiliului judeþean se aleg din primul
tur de scrutin. Este declarat ales primar candidatul care a
întrunit cel mai mare numãr de voturi valabil exprimate.
În caz de balotaj se organizeazã un nou tur de scrutin
la douã sãptãmâni de la primul tur (24 iunie 2012) la
care vor participa doar candidaþii care se aflã în aceastã
situaþie.
ATENÞIE !
În cazul în care situaþia de balotaj intervine între 2
candidaþi la funcþia de primar, între care urmeazã sã se
desfãºoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre
aceºtia decedeazã, renunþã sau nu mai îndeplineºte
condiþiile prevãzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai
avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripþie
declarându-l primar pe celãlalt candidat.
Ce fapte aduc atingere exercitãrii
drepturilor electorale?
CONSTITUIE CONTRAVENÞII URMÃTOARELE
FAPTE:
- refuzul de a permite accesul membrilor biroului
electoral al secþiei de votare, candidaþilor, persoanelor
acreditate potrivit legii, precum ºi reprezentanþilor massmediei români ºi strãini;
- refuzul de a se conforma dispoziþiilor preºedintelui
biroului electoral al secþiei de votare cu privire la
asigurarea ordinii în localul de vot ºi împrejurimi;
- încãlcarea de cãtre preºedintele biroului electoral
al secþiei de votare a prevederilor articolului 89 din
Legea 67/2004 republicatã;
- întocmirea proceselor-verbale cu încãlcarea
prevederilor articolului 90 din Legea 67/2004
republicatã;
- pãrãsirea de cãtre membrii biroului electoral a
localului secþiei de votare înainte de stabilirea rezultatului
alegerilor ºi de semnarea procesului-verbal;
- continuarea propagandei electorale dupã
încheierea campaniei electorale potrivit dispoziþiilor
articolului 61 din Legea 67/2004 republicatã, prin
lansarea, afiºarea sau distribuirea materialelor electorale
de orice tip precum ºi sfãtuirea alegãtorilor, în ziua
votãrii, la sediul secþiilor de votare sau în perimetrul
prevãzut de lege (500m) sã voteze sau sã nu voteze

anumite partide politice, alianþe politice, alianþe
electorale;
- purtarea pe durata votãrii de cãtre membrii biroului
electoral al secþiei de votare sau de cãtre persoanele
acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandã electoralã;
- absenþa nejustificatã a preºedintelui, a locþiitorului
acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliþi
potrivit prevederilor prezentei legi de la activitatea
acestora;
- refuzul preºedintelui biroului electoral sau al
locþiitorului acestuia de a elibera o copie certificatã de
pe procesul-verbal persoanelor îndreptãþite potrivit
prevederilor legale;
- refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot ºi
ºtampila de votare alegãtorului înscris în listã, care
prezintã actul de identitate, precum ºi înmânarea
buletinului de vot unui alegãtor care nu prezintã actul
de identitate.
CONSTITUIE INFRACÞIUNI
URMÃT
OARELE FFAPTE:
APTE:
URMÃTOARELE
- înscrierea cu ºtiinþã în copia de pe lista electoralã
permanentã sau în copia de pe lista electoralã
complementarã a unor persoane care nu sunt înscrise
în lista electoralã permanentã sau în lista electoralã
complementarã;
- împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciþiu al
dreptului de a alege sau de a fi ales;
- violarea prin orice mijloace a secretului votului de cãtre
membrii biroului electoral al secþiei de votare ori de cãtre
alte personae;
- promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori
alte foloase în timpul campaniei electorale, precum ºi în scopul
determinãrii alegãtorului sã voteze sau sã nu voteze o
anumitã listã de candidaþi ori un anumit candidat, precum
ºi primirea acestora de cãtre alegãtori;
- tipãrirea ºi utilizarea de buletine de vot false,
introducerea în urnã a unui numãr suplimentar de
buletine faþã de cele votate de alegãtori, falsificarea prin
orice mijloace a documentelor de la birourile electorale,
precum ºi utilizarea unui act de identitate nul sau fals;
- atacul prin orice mijloace asupra localului secþiei de
votare, furtul urnei sau al documentelor electorale,
ruperea sigiliilor;
- deschiderea urnelor înainte de ora stabilitã pentru
închiderea votãrii, precum ºi utilizarea urnei speciale în
alte condiþii decât cele prevãzute la articolul 87 din Legea
67/2004 republicatã;
- încredinþarea urnei speciale altor persoane decât
membrilor biroului electoral al secþiei de votare;
- votarea de cãtre o persoanã care nu are drept de
vot, precum ºi votarea de mai multe ori în ziua alegerilor.

DISPOZIÞIA nr
nr.. 94
privind delimitarea secþiilor de votare pentru alegerea
autoritãþilor administraþiei publice locale din anul 2012
Florina Peciu-Florianu, primarul comunei Racovita, judeþul
Sibiu,
Având în vedere adresa nr.
4037/ 2012 a Instituþiei Prefectului - judeþul Sibiu,
În conformitate cu prevederile
HG-140/2012 privind stabilirea
datei de desfãºurare a alegerilor
administraþiei publice locale,
precum ºi HG-141/2012 privind
Programul calendaristic pentru
realizarea activitãþilor referitoare
la desfãºurarea alegerilor.
Având în vedere ca în localitatea Racoviþa numãrul de
locuitori este 2150, propunem
sã fie arondaþi la o singurã secþie
de votare, deoarece nu avem
posibilitatea înfiinþãrii unei noi

secþii de votare, datoritã faptului
ca aceasta ar necesita fonduri
suplimentare, pe care nu le-am
prevãzut la aprobarea bugetului.
În temeiul dispozitiilor art.
63,alin. 1, lit. a, art. 64 alin. 1 ºi
art. 115, alin. 1, lit. a, din Legea
nr. 215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
DISPUN:
Art. 1. Se delimiteazã secþiile de
votare ºi se stabilesc urmãtoarele locaþii ale secþiilor de
votare din Circumscripþia nr. 49Comuna Racoviþa, Jud. Sibiu, în
vederea organizãrii ºi desfã-

ºurãrii alegerilor autoritãþilor
administraþiei publice locale din
anul 2012, astfel:
- Secþia de votare- satul
Racoviþa, cu sediul în Cãminul
Cultural– Club, Racoviþa, nr. 90,
- Secþia de votare- satul Sebeºu de Sus - ªcoala cu clasele
I-IV, Sebeºu de Sus, nr. 34,
Art. 2. Prezenta dispoziþie va
fi afiºatã pentru cunoºtinþa celor
interesaþi la afiºierul unitãþii.
Emisã în Racoviþa, la data de
2 aprilie 2012
Primar
Primar,,
Florina Peciu-Florianu
Contrasemneazã
S e c r e t a rr,,
Pavel Virginia

rosu galben albastru negru

Continuãm ºi în acest numãr al
ziarului „Jurnalul de Racoviþa”,
publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei nãscuþi între anii
1961-1970, ce îºi aniverseazã
ziua de naºtere în cursul acestei
luni. Aceast[ rubric[ este
realizat[ cu sprijinul consilierului
local Ana M[erean, ce s-a
ocupat de colectarea datelor.
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):
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 ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte la S.
P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã împlinirea vârstei
de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de
minor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului
legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de
divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7

lei ºi a taxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.
PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8– 16
8– 16
10,30– 18,30
8– 16
8– 13,30

SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

Anunþ important de la Direcþia Judeþeanã de Evidenþã a Persoanelor Sibiu
În scopul asigurãrii condiþiilor
necesare desfãºurãrii în condiþii
optime a proceselor electorale din
acest an, serviciile publice comunitare de evidenþa persoanelor din judeþul Sibiu desfãºoarã
activitãþile specifice de eliberare
a cãrþilor de identitate pentru
cetãþeni conform programului de
lucru cu publicul afiºat la sediul
fiecãrui serviciu, iar pentru

rezolvarea în mod operativ a
solicitãrilor privind eliberarea
documentelor de identitate
persoanelor cu drept de vot, în
sãptãmâna premergãtoare alegerilor programul va fi extins
astfel;
- 08.00 – 16,00, în data de
09.06.2012;
- 08,00 – 21,00, în data de
10.06.2012.

Folosim acest prilej pentru a
face un apel cãtre toþi cetãþenii de
a-ºi verifica termenul de valabilitate al actelui de identitate,
pentru a evita crearea unor
situaþii neplãcute în ceea ce
priveºte exprimarea dreptului de
vot ºi nu în ultimul rand, de a
deveni contravenienþi la prevederile legale.
Pentru informaþii legate de

arondarea localitãþilor la serviciile
locale de evidenþa persoanelor,
coordonate de contact, documentele necesare eliberãrii actelor de
identitate se poate accesa
site-ul
D.J.E.P.
Sibiu:
www.dcepjsb.ro.
Vã informãm, de asemenea cã,
în scopul creºterii gradului de
informare a cetãþenilor asupra
riscurilor pe care le implicã

nerespectarea legislaþiei cu
privire la alegerile locale din 10
iunie 2012, Ministerul Administraþiei ºi Internelor, deruleazã,
la nivel naþional, în perioada 10
mai – 10 iunie 2012, o campanie
de conºtientizare a populaþiei cu
privire la sancþiunile prevãzute
de lege în cazul votului ilegal ºi a
mitei electorale, sub genericul
,,Mita electoralã ºi votul ilegal

înseamnã închisoare”.
Materialele de promovare a campaniei sunt operaþionalizate pe siteul www.votlegal.mai.gov.ro care
conþine repere legislative ºi ºtiri/
comunicate referitoare la acþiunile
M.A.I. pentru asigurarea
desfãºurãrii, în condiþii de
legalitate, a procesului electoral.
DIRECT
OR EXECUTIV
DIRECTOR
EXECUTIV,,
Damian Chirhoc

INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ “CPT. DUMITRU CROITORU” SIBIU ªI SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL COMUNEI RACOVIÞA, VÃ INFORMEAZÃ

Izbucnirea incendiilor la
gospodãriile cetãþeneºti poate fi
preîntâmpinatã dacã sunt
respectate regulile ºi mãsurile de
prevenire a incendiilor.

FOCUL DESCHIS
Orice foc, fie cã este în interiorul
locuinþei sau în exteriorul ei,
trebuie supravegheat.
Se interzice folosirea chibriturilor, lumânãrilor, lãmpilor de
iluminat cu petrol, în spaþii cu
pericol de incendiu (depozite de
furaje, grajduri, magazii, alte
anexe, poduri) ºi explozie (în
apropierea buteliilor de aragaz,
instalaþiilor de gaze naturale,
încãperi în care depozitaþi
produse petroliere), cât ºi la
executarea lucrãrilor agricole –
(în lanuri de cereale, pajiºti), în
pãduri ºi în apropierea acestora.
Este interzisã folosirea flãcãrii
pentru verificarea etanºeiþãþii
buteliei. În cazul în care butelia
este defectã, flacãra, în prezenþa
gazului scurs de la butelie, va
produce o explozie.

INST
ALAÞII
INSTA
ELECTRICE
Aparatele electrice, cablurile
electrice, prizele ºi întrerupãtoarele cu defecþiuni sunt
surse frecvente de incendiu.
Pentru remedierea aparatelor
ºi instalaþiilor electrice defecte se
apeleazã la specialiºti.
Nu utilizaþi aparatele electrice
cu mâinile ude. Riscaþi sã vã

electrocutaþi ºi sã suferiþi arsuri.
Nu trageþi de cablul pentru
debranºarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora,
devenind o sursã de incendiu.
Nu folosiþi prize multiple:
adeseori suprasolicitate, acestea
se încãlzesc ºi existã riscul
producerii unui incendiu.
Nu cumpãraþi jucãrii electrice
care se conecteazã direct la
prizã: o jucãrie prin care trece o
tensiune de 220V poate fi
periculoasã pentru un copil. Vã
recomandãm jucãriile echipate cu
un transformator de protecþie
care reduce tensiunea la o
valoare inofensivã, de regulã de
12V.
Nu amplasaþi un obiect metalic
de lungime mare (scarãã, þeavã,
antenã) în apropierea unei linii
electrice aeriene: aceasta
conduce adesea la accidente
mortale.
În cazul unui scurtcircuit, se
interzice folosirea, la înlocuirea
siguranþei, a unui fuzibil cu
diametrul mai mare decât cel
corect: prin utilizarea unui fuzibil
mai gros, a liþelor, cuielor,
monezilor, în cazul suprasolicitãrii
reþelei electrice sau a unui
scurtcircuit, acesta nu se mai
poate topi, conducând la
încãlzirea puternicã a cablului de
alimentare sau a prizei, în aceste
condiþii putându-se declanºa un
incendiu.

pericol de explozie ºi incendiu.
Nu fumaþi în pat: riscaþi sã
adormiþi cu þigara aprinsã ºi sã
produceþi un incendiu.

COª DE FUM
Coºurile de fum vor fi periodic
verificate, curãþate ºi reparate de
cãtre personal specializat ºi
autorizat.

JOCUL COPIILOR
CU FOCUL
Pãstraþi chibriturile, brichetele
ºi alte surse de foc în locuri în
care copii nu au acces.
Inlãturaþi orice curiozitate a
copiilor în legãturã cu focul,
explicându-le cu rãbdare pericolul pe care acesta îl reprezintã
pentru viaþa lor.
Nu lãsaþi copiii singuri în casã
cu sobe, plite, radiatoare ºi/sau
aparate electrice aflate în
funcþiune.
Exemplul celor mari cu privire
la folosirea focului în prezenþa
copiilor conteazã mult în
educarea lor.
O datã cu creºterea, copii
trebuie învãþaþi cum sã utilizeze
sursele de foc ºi cum sã se
comporte în situaþii de pericol.

MIJLOACE DE
ÎNCÃLZIRE

de gaze lichefiate fãrã regulatori
(ceasuri) de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri
de cauciuc fisurate sau lãrgite la
capete.
Se interzice cu desãvârºire
încercarea cu flacãrã a etanºeitãþii buteliei, garniturilor
regulatorilor de presiune sau a
furtunului: verificarea se va face
numai cu emulsie de apã cu
sãpun.
Se interzice aºezarea sau
pãstrarea buteliilor de gaze în
apropierea oricãror surse de
cãldurã ori sub acþiunea directã
a razelor solare.
Se interzice încãlzirea buteliilor
ori folosirea acestora în poziþie
culcatã, rãsturnatã sau înclinatã.
Este interzisã trecerea
(transvazarea) gazului din butelie
în orice alte recipiente sau
folosirea de butelii improvizate.
La aprinderea focului la araBUTELII DE GAZE
gaze sau sobe alimentate cu gaze
LICHEFIA
TE
LICHEFIATE
naturale, folosiþi principiul gaz pe
flacãrã (întotdeauna aprindeþi
(ARAGAZ)
întâi chibritul ºi apoi manveraþi
Se interzice folosirea buteliilor robinetul de alimentare cu gaz).

tecþie dintre sobe ºi materialele
combustibile. Amplasaþi în faþa
sobelor cu lemne o cutie metalicã:
aceasta va asigura protecþia faþã
de cãderea accidentalã, direct pe
podea, a lemnelor aprise, care ar
putea determina incendierea
materialelor combustibile cu care
acestea ar veni în contact.
Eventuala încãlzire a adãposturilor de animale sau a grajdurilor este admisã numai dacã
sunt folosite sobe fixe din cãrãmidã sau mijloace cu acumulare
de cãldurã care se alimenteazã
din exteriorul acestor încãperi ori
prin instalaþii de încãlzire centrale.
Se interzice folosirea sobelor
cu uºiþele sau cenuºarele defecte
ori care nu se închid.
Cenuºa ºi jãratecul vor fi
depozitate în gropi speciale, iar
în condiþii de vânt se vor stinge
cu apã.

Recomandãm
utilizarea
aprinzãtorului electric.

POD
Este interzisã depozitarea de
materiale lemnoase, furaje sau
alte materiale combustibile sau
inflamabile (butelii, bidoane cu
produse petroliere) în podurile
clãdirilor.
Este interzisã folosirea
afumãtorilor improvizate în
podurile clãdirilor prin scoaterea
unor cãrãmizi din coº sau
neridicarea zidãriei coºurilor
deasupra acoperiºului ori lãsarea
deschisã a uºiþelor de curãþare.

AFUMÃTOARE
Se
interzice
folosirea
afumãtoarelor improvizate ori
amplasarea acestora în magazii,
ºuri, remize, sub ºoproane sau
lângã materiale combustibile:
afumãtorile se confecþioneazã
din zidãrii de cãrãmidã ºi
materiale incombustibile ºi se vor
amplasa independent de
celelalte construcþii din
gospodãrie.


Propunerea dumneavoastr[ pentru

Se interzice utilizarea instalaþiilor de încãlzire cu improvizaþii
sau defecþiuni ºi lãsarea lor în
FUMA
TUL
AT
funcþiune nesupravegheate.
Respectaþi distanþele de proSe interzice fumatul în locuri cu

Mulþumiri pentru voluntarii SVSU RACOVIÞA
Primarul comunei Racoviþa, Florina Peciu Florianu ºi ºeful Serviciului Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã al comunei Racoviþa, Lucian Gerea, doresc sã mulþumeascã, ºi pe acestã
cale, tuturor membrilor voluntari din Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, ce au rãspuns prezent la
orice solicitare ºi nu au ezitat sã ofere o mânã de ajutor de câte ori a fost nevoie, la
intervenþile pentru situaþiile de urgenþã ce au apãrut pe teritoriul comunei.
Fãrã ajutorul deosebit de important al voluntarilor SVSU Racoviþa, incendiul izbucnit la
începutul lunii mai la Cãminul Cultural Racoviþa s-ar fi putut solda cu pagube incomensurabile.
De asemenea, mulþumiri ºi aprecieri deosebite meritã ºi preotul ortodox Iridon Dumitru,
ce alãturi de mai mulþi credincioºi, au acþionat imediat pentru lichidarea incendiului respectiv.

dezvoltarea comunei
Publicaþia „Jurnalul de Racoviþa” doreºte sã vinã în sprijinul cetãþenilor cu informaþii locale de
interes, dar, în acelaºi timp, îºi propune sã fie un fel de „punte” întinsã între ei ºi conducerea comunei.
Ca urmare, orice orice locuitor al comunei, indiferent dacã are domiciliul în Racoviþa sau în Sebeºu
de Sus, poate veni cu propuneri concrete pentru dezvoltarea comunei, de care Primãria ºi Consiliul
Local trebuie sã þinã cont când va veni vorba de stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie
asfaltatã sau reparatã, zonele verzi sau locurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite etc?
Ne puteþi transmite nouã care ar trebui sã fie principala investiþie pentru comunã! Pentru moment,
cei care iºi doresc sã ne contacteze ºi sã ne transmitã gândurile lor o pot face prin e mail, pe
gmail.com
adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.

rosu galben albastru negru

Reguli ºi mãsuri de pr
ospodãrii
preevenir
eniree a incendiilor în ggospodãrii
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Un fel de radiografie...

Scout Belgia

Din anul 2009, în fiecare varã,
în comuna Racoviþa sosesc
delegaþii de tineri belgieni, membri
voluntari ai Organizaþiei Scout.
Prezenþa lor la Racoviþa este
posibil[ datorit[ unor proiecte
internaþionale implementat de
prim[ria comunei împreun[ cu
ªcoala cu clasele I-VIII Racoviþa.
Timp de aproximativ o s[pt[mân[,
adolescen\ii belgieni, împreun[ cu
copiii de la instituþia de înv[þ[mânt
din Racoviþa, încearcã s[ pun[ în
practic[ mai multe cursuri de
animaþie, interacþiune, desf[ºoarã
diverse activit[þi instructiv- educative,
distractive (jocuri ºi concursuri),
precum ºi mici acþiuni de igienizare–
ecologizare în diverse locuri din
comun[ (foto 10).

Inundaþii în vara
anului 2009
Vara anului 2009 a adus în
comuna Racoviþa, din pãcate, cele
mai catastrofale inundaþii
provocate în ultimii zeci de ani.
Ploile deosebit de abundente
c[zute în prima decad[ a lunii iulie
au atins apogeul sâmb[t[, 11 iulie.
În cursul nopþii respective, apele
rev[rsate au cauzat probleme
deosebite în Racoviþa. Peste 80
de case, curþi, anexe sau pivniþe

Denumiri de strãzi
Începând cu luna mai a anului
2010, strãzile din Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus au nume. Decizia
a fost luatã de Consiliul Local
Racoviþa, prin adoptarea Hotãrârii
nr. 22/2010 privind denumirea
strãzilor ºi numerotarea clãdirilor
în comuna Racoviþa.

Asfalt nou pe
artera principalã a
comunei
În luna septembrie a anului
2010, s-a încheiat lucrarea de
asfaltare a drumului principal (DJ
105 G) ce str[bate comuna
Racoviþa. În conformitate cu
prevederile proiectului de
introducere a reþelei de canalizare
în Racoviþa ºi Sebeºu de Sus,
unde s-a luat în calcul ºi refacerea
ºoselei la finalizarea lucr[rilor, a
fost turnat strat asfaltic pe toat[
lungimea drumului principal din
comun[ (aproximativ 1600 metri),
pe ambele benzi de circulaþie,
dintr-un cap[t în cel[lalt al
localit[þii. ªoseaua principal[ din
Racoviþa a fost grav afectat[ de
lucr[rile efectuate pentru
introducerea reþelei de canalizare
ºi efectuarea racordurilor
individuale, câteva luni bune

circulaþia pe acest tronson desf[ºurat o manifestare de
desf[ºurându-se în condiþii dificile asemenea amploare ºi cu astfel de
(foto 111).
1).
caracter, organizatorii s-au achitat
foarte bine de responsabilit[þile
Asociaþia Sportivã
asumate iar impresia l[sat[
participanþilor a fost foarte bun[. ªi
Racoviþa
ediþia a doua a manifestãrii,
De la sfârºitul anului 2010, a desfãºuratã în 2011, s-a bucurat
luat fiinþã Asociaþia Sportivã de un real succes (foto 14).
Racoviþa. Organismul a fost
înfiinþat de mai multe persoane
Click pe
fizice, dar se bucurã de sprijinul
www.racovita-sb.ro
Primãriei comunei Racoviþa ºi a
De la sfârºitul anului 2010,
câtorva sponsori. Asociaþia are
deja o echipã proprie de fotbal, Prim[ria comunei Racoviþa este
înscrisã în Campionatul Ligii a V- vizibil[ ºi pe internet, prin
intermediul unei pagini proprii.
a.
Anual,
AS
Racoviþa Astfel, utilizatorii mediului
organizeazã „Cupa Primãverii” la informatic virtual din orice colþ al
lumii pot intra foarte uºor în contact
tenis de masã.
Racoviþa,
accesând
Viitorul teren de fotbal al cu
comunei, gestionat de asociaþie, www.racovita-sb.ro, site-ul oficial
al prim[riei comunei.
este în amenajare.
www.racovita-sb.ro ofer[ celor
Trotuare noi în
interesaþi posibilitatea de a afla date
generale despre comun[ (turism,
comunã
date geografice, istoric, economie,
Imediat dupã încheierea educaþie, religie, cultur[ ºi tradi\ii,
lucrãrilor de introducere a reþelei adrese ºi telefoane utile), structura
de canalizare ºi asfaltarea Prim[riei ºi Consiliului Local
drumului principal al comunei, în Racoviþa, diverse informaþii publice
diverse locuri au fost demarate (ziarul local în format PDF, informaþii
lucrãri de execuþie a noi trotuare despre impozitele ºi taxele locale,
ºi rigole pentru scrurgerea apelor prezentarea diverselor evenipluviale. Prima lucrare de acest mente din comun[, date despre
fel a fost efectuatã în toamna anului c[s[toriile oficiate, formulare online,
2010, în zona centralã a comunei actele necesare pentru obþinerea
(Biserica Ortodoxã- Prim[rie- diverselor documente de la
ªcoala cu clasele I-VIII).
pim[rie, dispoziþiile primarului,
Extinderea ºi modernizarea prezentarea bugetului local de
trotuarelor din comunã continuã, venituri ºi cheltuieli), adresa ºi
iar cetãþenii apreciaz[, cu datele de contact, precum ºi o
siguranþ[, noile cãi de acces, leg[tur[ c[tre Asociaþia Grupul de
moderne ºi civilizate (foto 12 ºi Acþiune Local[ “Þara Oltului”,
13 ).
structur[ din care face parte ºi
comuna Racoviþa.

Târgul de Tradiþii
ºi Obiceiuri de
Cr[ciun

În zilele de 11 ºi 12 decembrie
2010, la C[minul Cultural Racoviþa
s-a desf[ºurat prima ediþie a
Târgului de Tradiþii ºi Obiceiuri de
Cr[ciun. Organizatorii manifest[rii
(Prim[ria comunei Racoviþa,
Asociaþia Grupul de Acþiune Local[
„Þara Oltului” ºi ªcoala cu clasele
I-VIII Racoviþa), au depus toate
eforturile posibile pentru a oferi
celor interesaþi un prilej de bucurie
ºi încântare, o f[râm[ din farmecul
marii s[rb[tori a Naºterii Domnului.
A fost pentru prima dat[ când la
Racoviþa s-a organizat ºi
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Excursie- cadou
pentru cei mai buni
elevi ai comunei
Pentru c[ au dovedit zilnic
seriozitate ºi ambiþie, pentru c[ au
fost preocupaþi de înv[þ[tur[,
cuminþi ºi sârguincioºi în întreg anul
ºcolar 2010- 2011, 32 de elevi de
la ªcoala general[ cu clasele IVIII din comuna Racoviþa au
efectuat, în perioada 24- 26 iunie
2011, o excursie la Bucureºti.
Cadoul a fost oferit de primarul
comunei, Florina Peciu Florianu,
cu sprijinul SC Hidroconstrucþia
SA, OTV ºi al deputatului PDL de
Alba, Corneliu Olaru (foto 15).
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Noutãþi de la Casa Teritorialã de Pensii Sibiu
În urmã cu puþin timp, Guvernul
României a aprobat prin Ordonanþã de
Urgenþã, restituirea sumelor reþinute, cu
titlu de asigurãri sociale de sãnãtate, în
perioada 1 ianuarie 2011 – aprilie 2012.
Restituirea respectivelor sume se va
efectua astfel:
a) pentru sumele reþinute în perioada
ianuarie- martie 2011, în tranºe lunare
egale, în perioada iunie- august 2012;
b) pentru sumele reþinute în perioada
aprilie 2011- aprilie 2012, pânã la data de
31 decembrie 2013. În aceastã situaþie,

Guvernul va aproba prin hotãrâre graficul
ºi modalitatea de restituire a sumelor pânã
la data de 25 august 2012.
Precizãm cã, prin Deciziile Curþii
Constituþionale nr. 223/2012 ºi nr. 224/
2012, s-a stabilit cã dispoziþiile art. 259
alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sãnãtãþii, referitoare
la contribuþia de asigurãri sociale de
sãnãtate datoratã de pensionari, dispoziþii
care au fost preluate ºi în Codul fiscal
începând cu 1 ianuarie 2011, “(...) sunt
constituþionale în mãsura în care se

interpreteazã în sensul cã procentul de
5,5 se aplicã numai asupra veniturilor din
pensii care depãºesc 740 de lei”.
Aceste dispoziþii ale deciziilor Curþii
Constituþionale au fost respectate prin
elaborarea Ordonanþei de Urgenþã nr.15/
2012 privind stabilirea unor mãsuri
financiare în domeniul asigurãrilor sociale
de sãnãtate ºi al finanþelor publice, prin
care s-a stabilit cã, începând cu luna mai
2012, pensionarii ale cãror venituri din
pensii depãºesc 740 lei datoreazã
contribuþia lunarã pentru asigurãrile sociale

de sãnãtate calculatã numai asupra
veniturilor din pensii care depãºesc 740
de lei”.
Datoritã modului de calcul al contribuþiei
de asigurãri sociale de sãnãtate potrivit
Legii nr. 95/2006, un numãr mare de
pensionari s-au adresat instanþelor de
judecatã solicitând restituirea sumelor
reprezentând contribuþiile de asigurãri
sociale de sãnãtate, reþinute în perioada
1 ianuarie 2011- aprilie 2012, blocând
activitatea acestora. Ministrul Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale, Mariana

Câmpeanu a precizat la finalul ºedinþei de
guvern cã pensionarii trebuie sã ºtie cã
aceastã restituire se va face automat, prin
talonul de pensii. “Pensionarii nu trebuie
sã depunã nici o cerere, nu trebuie sã
meargã la tribunal ºi nici la Casa de Pensii
pentru a depune cereri de restituire.
Termenele de judecatã obþinute de
pensionarii care au înaintat acþiuni în justiþie
sunt oricum ulterioare termenului în care
Ministerul Muncii va face aceastã
reparaþie”, a mai precizat ministrul
Câmpeanu.

rosu galben albastru negru

(continuare din pagina 1) au fost inundate, pagubele
materiale înregistrate fiind deosebit
Racoviþade mari. ªi în satul Sebeºu de Sus
au fost consemnate pagube
Carquefou
însemnate. Pentru a minimiza riscul
Relaþia de înfr[þire pe care repetãrii unor evenimente similare,
comuna Racoviþa o are cu oraºul în ultimii ani au fost efectuate lucrãri
Carquefou (Departamentul Loire de regularizare a pârâului Valea
- Atlantique, Regiunea Pays de la Lupului, pe unele porþiuni s-au
Loire- Franþa) a împlinit în anul realizat diguri de beton, au fost
2009, 20 de ani. Pentru a marca efectuate rigole pentru scurgerea
într-un mod cât se poate de festiv apelor pluviale.
aceast[ frumoas[ aniversare, în
perioada 24 - 28 aprilie, autorit[þile
Noul preot ortodox
din Carquefou au organizat o serie
al comunei
de acþiuni. Cum era ºi normal, la
Duminic[, 1 noiembrie 2009, a
aceste manifest[ri au participat ºi
reprezentanþii comunei Racoviþa, fost o zi cu o importanþ[ deosebit[
în frunte cu primarul comunei, pentru credincioºii ortodocºi din
Florina
Peciu
Florianu, Racoviþa ºi pentru Parohia
preºedintele Asociaþiei Racoviþa- Ortodox[ de aici. Începând cu
Carquefou, consilierul local Camelia aceast[ zi, comuna ºi credincioºii
Limb[ºan ºi viceprimarul Simion au un nou preot paroh ortodox Olariu. Delegaþia din Racoviþa ce Iridon Dumitru. Noul preot l-a
a f[cut deplasarea în Franþa a înlocuit pe cel ce a fost parohul
num[rat 30 de persoane (foto 9)
9). acestei comunit[þi timp de 37 de
ani, pr. Mircea Dumitru, ce s-a
Voluntari de la
pensionat.

