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Bonificaþia pentru impozit se acordã doar pânã la 31 martie
La casieria din cadrul (impozitele ºi taxele locale),
viþa aferente anului 2012.
Racoviþa
Primãriei comunei Raco
se pot plãti obligaþiile finan
Persoanele
fizice
ºi
finan-ciare cãtre bugetul lo
cal juridice care îºi vor achita
local

integral impozitele pânã la
finele lunii martie, vor
beneficia de o bonificaþie de
5 % din suma de platã. De

asemenea, contribuabilii ce
doresc sã-ºi achite obli
obli-gaþiile
financiare
cãtre
bugetul local în douã tranºe,

pot face acest lucru fãrã a
plãti majorãri de întârziere,
cu
condiþia
ca
prima
jumãtate a sumei de platã sã

fie achitatã pânã la 31
martie, iar cea de-a doua
pânã
la
finalul
lunii
septembrie.

RAPORTUL PRIMARULUI
În conformitate cu prevederile art. 63 alin.
3 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã, republicatã,
primarul prezintã Consiliului Local, în primul
trimestru al anului, un raport anual privind
starea economicã, socialã ºi de mediu a
unitãþii administrativ-teritoriale.
Uniunea Europeanã reprezintã acum o
provocare pentru fiecare dintre noi, iar
administraþia localã va trebui sã se adapteze
rapid cerinþelor ºi rigorilor impuse de UE;
rolul administraþiilor locale va fi unul tot mai
important în ceea ce priveste atragerea de
fonduri structurale cât ºi în dezvoltarea
generalã a comunitãþilor. Un accent deosebit
va fi pus de administraþiile locale pentru a
rezolva solicitãrile cetãþenilor, prin
diminuarea duratei de eliberare a unor
documente, cu eficienþã ºi rapiditate.
În avalanºa de noutãþi, rolul de manager
informaþional al administraþiilor locale, care
este primarul, va fi într-o continuã creºtere,
pe deoparte alãturi de aparatul sãu de
specialitate, pe de alta parte de consiliile
locale, care reprezintã legislativul, iar
împreunã va trebui sã fim într-o permanentã
racordare la informaþia care pleacã atât de
la Uniunea Europeanã, pânã la legislaþia
adoptatã de guvern, principalii beneficiari ai
acestor prevederi fiind cetãþenii.
1. Realizarea indicatorilor
bugetului local al comunei
Veniturile Consiliului Local s-au încasat în
procent de 93%. Urmare a acestora, s-a
putut realiza funcþionarea în bune condiþii a
activitãþii administraþiei publice locale ºi a
instituþiilor finanþate din bugetul local.
La Cãminul Cultural Racoviþa, datoritã
veniturilor realizate c]t ºi a sumelor alocate
de la bugetul local, am reuºit sã continuãm
lucrãrile de reabilitare în interior ºi am
achiziþionat mese ºi bãnci noi. În prezent,
se continuã demersurile pentru noua
gradiniþã, pe care trebuie sã o construim,
s-a realizat studiu de fezabilitate.
În anul 2011, am finalizat lucrãrile de
canalizare ºi s-a fãcut recepþia în data de
29 noiembrie 2011, lucrare încheiatã ºi
achitatã cu suma de 8.404.656,87 lei. S-au
f[cut probe de funcþionare, urmând ca
cetãþenii sã se racordeze în perioada
urmãtoare.
Trebuie sã amintim despre sumele obþinute de la Hidroelectrica pe terenurile înstrãinate, sume care au fost utilizate la
canalizare.

De asemenea, s-au realizat lucrãri de
reparaþii la infrastructura pietonalã, unde
s-a urmãrit realizarea indicatorilor stabiliþi.
S-a reuºit asfaltarea drumului DJ-105 G
în interiorul localitãþii Racovi\a, pe toatã
suprafaþa, astfel încât, în prezent nu mai sunt
probleme rezultate în urma canalizãrii. S-au
realizat, de asemenea, trotuare noi în
centrul comunei.
În anul trecut, am reuºit reabilitarea infrastructurii de iluminat stradal, prin înlocuirea
unui numãr de 35 de lãmpi economice, aducând astfel economii substanþiale bugetului
local, urmând a continua ºi în acest an extinderea acesteia, în aºa fel încât consumul sã
se reducã ºi mai mult. În cursul lunii decembrie, s-a realizat iluminarea festivã a comunei pentru sãrbãtorile de iarnã, astfel încât
fiecare cetãþean s-a putut bucura de aceasta.
Am obþinut avizul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului, atât pentru reabilitarea
drumului DC 58 Racoviþa-Sebeºu de Sus, cât
ºi pentru alimentarea cu apã în localitatea
Sebeºu de Sus, în baza OG-105/2010.
S-a contractat ºi realizat proiectul tehnic
pentru asfaltarea strãzilor Gãrii ºi Cornel
Lupea- suntem în faza de autorizare de
construcþie.
S-a contractat ºi realizat cea mai mare
parte din Planul Urbanistic General al Comunei ºi RLU, în prezent suntem în situaþia
de a finaliza partea topograficã ºi obþinerea
avizelor necesare.
S-a contractat realizarea proiectului
planificat în domeniul turismului.
Cu ajutorul unor sponsori de pe raza
comunei, s-a realizat a doua ediþie a Festivalului de tradiþii de Crãciun, în zilele de 17
ºi 18 decembrie 2011, în Cãminul Cultural
Racoviþa. Au participat grupuri de colindãtori
din localitãþile aparþinãtoare GAL Þara Oltului
ºi din zonã. Dorim sã ne implicãm fiecare, astfel
încât urmãtoarele ediþii sã aducã bucurii ºi
surprize mai mari cetãþenilor.
2. Asistenþa socialã
La acest capitol s-a reuºit acoperirea
sumelor necesare pentru plata asistenþilor
pentru persoane cu handicap, pentru cei
18 angajaþi ºi cei 20 care beneficiazã de
indemnizaþie de întreþinere.
Pentru a scoate în evidenþã activitatea
serviciului de asistenþã socialã în acest an,
putem spune c[ s-au întocmit mai multe
categorii de dosare, dup[ cum urmeazã:
- media lunarã a dosarelor de ajutor
social în platã- 14;

- persoane cu handicap grav- 38 dosare;
- subvenþii pentru lemne- 105 dosare;
- subvenþii pentru încãlzirea cu gaze- 37
dosare;
- alocaþii de stat pentru copii- 26 dosare;
- alocaþii complementare ºi de susþinere76 dosare;
- indemnizaþii pentru îngrijirea copilului
pânã la 2 ani- 15 dosare.
3. Protecþia mediului ºi pãdurile
comunale
La acest capitol putem aminti faptul cã, în
prezent, colectarea gunoiului menajer se
realizeazã în cadrul proiectului ECO Sibiuîn parteneriat cu GOA Avrig, unde a devenit
acþionar ºi Consiliul Local Racoviþa. Întâmpinãm mari probleme din partea unor cetãþeni,
în ceea ce priveºte colectarea sumelor.
Aceeaºi situaþie o întâmpinãm ºi la încasarea
de la cetãþeni a sumelor pentru apa potabilã,
pentru care am început demersuri de a
preda aceste servicii în totalitate.
În ceea ce priveºte contractul încheiat cu
Ocolul Silvic Avrig, având ca obiect administrarea suprafeþelor de pãdure comunalã, vã
comunicãm cã, în cursul anului 2011, s-au
realizat venituri de 238.196 lei, cheltuieli de
139.008 lei, suma achitatã din anul 201079.424 lei, urmând a ne achita din anul 2011
suma de 99.188 lei.
4. Diverse
Trebuie sã amintesc despre relaþia de
înfrãþire cu oraºul Carquefou din Franþa,
datoritã cãreia, în anul 2011 am reuºit sã
dot[m Centrul Smurd. De asemenea, s-au
cumpãrat bãnci în sala de aºteptare a
Dispensarului Medical din Racoviþa ºi s-a
cumpãrat centralã termicã nouã.
În perioada urmãtoare va trebui sã acþionãm în vederea atragerii de investitori pentru creearea de locuri de muncã pentru
populaþia comunei, pentru a beneficia de
aceste utilitãþi.
Nu am þinut în mod deosebit sã amintim
doar realizãrile primãriei din aceastã perioadã. Desigur, existã ºi nerealizãri în unele
domenii, însã, împreunã cu dumneavoastrã,
sunt convinsã cã ne sprijinim în ducerea la
îndeplinire a obiectivelor stabilite prin platformele propuse. De asemenea, vom demara
acþiuni iniþiate împreunã cu dumneavoastrã,
astfel încât sã nu aibã nimeni de suferit din
acest punct de vedere.
Tot cu sprijinul unor sponsori din comunã,
unde þin sã amintesc sprijinul constant oferit
de consilieri, s-au oferit copiilor cadouri

pentru Pomul de Crãciun ºi avem satisfacþia
cã am reuºit sã facem o micã bucurie copiilor
din ambele sate.
În continuare, doresc sã vã prezint situaþia
economico-financiarã pe anul 2011, dupã
cum urmeazã:
A. Venituri totale- 4.742.899,34, din care:
I. Venituri proprii- 1.902.626,33
II. Cote defalcate din impozitul pe venit
(47,5 din imp. pe salarii)- 425.496,01
III. Sume defalcate din imp.pe venit
pentru echilibrare- 319.530
IV. Sume alocate din cote defalcate ptr.
echilibrare de cãtre C.J.S ºi DGFP-910.730
V. Sume alocate din TVA ptr.
descentralizate- 1.088.765
VI. Sume defalcate din TVA ptr.drumuri34.000
VII. Sume din TVA ptr.infrastructurã- 0
VIII. Donaþii ºi sponsorizãri- 4.000
IX. Subvenþii primite de la bugetul de stat57.752
B. Cheltuieli totale- 3.686.972,34, din care:
I. Capitol autoritãþi publice d.c.663.799,25
- cheltuieli personal- 221.167
- cheltuieli materiale, bunuri ºi servicii442.632,25
II. Capitol 56.02 transferuri cu caracter
social între diferite nivele ale administraþiei
(cota de sãnãtate, ajutor social)
Capitolul 61.02. Protecþie civilã- 4.909
III. Capitol 65.02 învãþãm]nt- 885.602,
din care:
- cheltuieli personal- 755.602
- cheltuieli materiale, bunuri ºi servicii128.000
- burse- 2.000
IV. Capitolul 66.02- 25.340
V. Capitol 67.02 culturã ºi religie-

total- 41.095,78
Din care:- cheltuieli de personal- 5.091
- cheltuieli materiale- 3.000
- subvenþii- 27.234,74
VI. Capitol 68.02 asistenta socialã367.075, din care:
- cheltuieli de personal- 203.717
- asistenþã socialã- 163.358
VII. Capitol 70.02.– servicii dezvoltare
publicã- 192.683,14, din care:
- cheltuieli materiale- 116.579,56
- active nefinanciare- PUG- 76.103,58
VIII.Capitol 74.02– protecþia mediului1.284.344,96, din care:
- canalizare- 1.160.438,79
- salubritate- 123.906,17
IX. Capitol 84.02 strãzi- 223.393,25, din care:
- cheltuieli materiale- 141.188,93
- active nefinanciare- proiect SF PT
Reablitare strãzi, sisteme securizaresupraveghere- 82.204,32
X. Capitol 87.02- Alte acþiuni economice
- cheltuieli materiale pungi sãrbãtori4.500
Excedent an 2011- 1.055.927
BUGETUL INSTITUÞIILOR PU
PU-BLI
CE FINANÞA
TE DIN VENI
TURI
BLICE
FINANÞATE
VENITURI
EXTRABUGET
ARE
EXTRABUGETARE
ARE- sold la începutul
anului- 17.697,46
A. Venituri totale- 188.614,88, din care:
- cãmine culturale- 32.574,14
- pãºuni comunale- 11.270
- apã- 144.770,74
B. Cheltuieli totale- 185.650,39, din care:
- cãmine culturale- 32.574,14
- apã pãºunat, plus motorina- 9.013,19
- apã la GOA- 144.063,06
Sold la sfârºitul anului- 20.661,95
PRIMAR
FLORINA PECIU FLORIANU

Protejaþi de ger animalele!
Ninsorile abundente ºi temperaturile scãzute din aceste zile pot
afecta starea fiziologicã ºi de
sãnãtate a efectivelor de animale ºi
pãsãri care sunt crescute în fermele
comerciale sau în gospodãriile
populaþiei din judeþ, dacã nu sunt
respectate normele de protecþie ºi
bunãstare. În judeþul Sibiu existã la
aceastã datã 4.130 capete bovine
crescute în 29 ferme comerciale,
28.549 capete bovine în 6.710
exploataþii cu 1–3 bovine la

gospodãriile populaþiei, 9.121 capete
cabaline, 522.484 capete ovine ºi
17.486 caprine, 22.730 capete
porcine în 4 ferme comerciale ºi
29.140 capete în 11.100 exploataþii
ale gospodãriilor populaþiei,
458.303 pãsãri în 8 ferme cu gãini
ouãtoare, 3 ferme cu pui de carne,
o fermã de prepeliþe ºi 208.115
pãsãri la gospodãriile populaþiei,
precum ºi alte specii (animale de
blanã, iepuri, familii de albine, peºti,
animale de companie). Pentru a

asigura o stare de sãnãtate normalã
a acestora ºi implicit produse
animaliere corespunz[toare, specialiºtii din cadrul Direcþiei Sanitar–
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Animalelor Sibiu recomandã
proprietarilor de animale ºi pãsãri
ca pentru perioada anotimpului
rece sã asigure: adãpostirea
animalelor ºi pãsãrilor în spaþii
corespunzãtoare speciei ºi categoriei de vârstã, care sã asigure
densitatea, volumul de aer, umi-

ditatea, luminozitatea ºi zooigiena
la parametri normali; etanºeitatea
uºilor ºi a ferestrelor pentru a se
asigura o temperaturã optimã ºi
constantã în adãposturi; asigurarea
unor spaþii confortabile pentru
perioada fãtãrilor în special la
specia bovinã ºi ovinã;
protejarea surselor de apã ºi
furaje pentru a nu fi supuse
îngheþului; transportul animalelor
ºi pãsãrilor sã se efectueze numai
dacã sunt asigurate mijloace de

transport echipate corespunz[tor ºi sã le protejeze de
intemperii; sã efectueze periodic
acþiuni de dezinfecþie, dezinsecþie
ºi deratizare cu o firmã
specializatã sau o echipã proprie
coordonatã de medicul veterinar
de liberã practicã ºi sã comunice
la D.S.V.S.A Sibiu intenþia
privind introducerea sau scoaterea de animale în/din exploataþie
ºi a altor miºcãri interne de animale.
"În cazul apariþiei unor situaþii

deosebite (animale ºi pãsãri
bolnave sau moarte, toxiinfecþii
alimentare) este obligatoriu sã fie
sesizat personalul sanitar–
veterinar ºi pentru siguranþa
alimentelor din cadrul D.S.V.S.A.
Sibiu, unde este asiguratã asistenþã de specialitate permanentã,
la telefoanele 0269 – 223.314,
pentru a se interveni operativ ºi
eficient", susþine dr. Ioan Penþea,
Compartimentul Comunicare din
cadul D.S.V.S.A. Sibiu.

rosu galben albastru negru

privind starea economicã, socialã ºi de mediu a
unitãþii administrativ-teritoriale în anul 201
20111

HOTÃRÂREA nr
nr.. 6

privind aprobarea bugetului
comunei Racoviþa
Consiliul Local al Comunei
Racoviþa, jud. Sibiu, întrunit în
ºedinþa ordinarã din 31 ianuarie
2012
Analizând rapoartele de
specialitate nr. 215, 216/2012 ale
serviciului contabilitate, privind
bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2012, precum ºi expunerea
de motive a primarului,
Având în vedere HCJ Sibiu nr.
2/2012, prin care s-au repartizat
sumele pentru anul 2012, deciziile
directorului executiv al D.G.F.P.
Sibiu nr. 111/2011 ºi nr. 1/2012, cu
privire la sumele repartizate pentru
anul 2012, precum ºi veniturile
proprii pe anul 2012,
Vãzând raportul favorabil al
comisiei de specialitate al Consiliului
Local,
În conformitate cu prevederile
Legii privind bugetul de stat pe
anul 2012, ale art. 19 alin. 1 lit. a,
art. 20 alin. 1 lit. a din Legea nr.
273/2006 privind Finanþele publice
locale, precum ºi Legea nr. 500/
2002 privind Finanþele Publice,
În conformitate cu prevederile
art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art.
45 alin. 2 lit. a, ºi ale art. 115
alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/
2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã,
HOTÃRÃªT E :
Art. l. Se aprobã bugetul de
venituri ºi cheltuieli al comunei
Racoviþa, judeþul Sibiu, pentru
anul 2012, cu repartizarea pe

de venituri ºi cheltuieli al
pe anul 2012
capitole ale clasificatiei bugetare,
conform anexei nr. 1, care face
parte integrantã din prezenta
hotãrâre, precum ºi anexa nr.
1a privind lista de investiþii;
Art. 2. Se aprobã bugetul local
pentru activitãþi finanþate integral
din venituri proprii ºi subvenþii,
pe anul 2012, cu repartizarea
pe capitole ale clasificaþiei bugetare, conform anexei nr. 2,
care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre;
Art. 3. Se aprobã utilizarea
excedentului bugetar constituit la
31.12.2011, în sumã de 1.055,92
mii lei, precum ºi a rezultatului
execuþiei bugetare din anii
precedenþi, în sumã de 41.16 mii
lei, pentru lucrãri de investiþii;
Art. 4. Primarul comunei
Racoviþa, în calitate de
ordonator principal de credite ºi
compartimentul
financiar
contabil, vor asigura executarea prezentei hotãrâri;
Art. 5. Prezenta hotãrâre se
aduce la cunoºtinþa publicã prin
grija secretarului comunei
Racoviþa;
Adoptatã în Racoviþa, la 31
ianuarie 2012.
PREªEDINTE
CONSILIER,, ZAHARIE
CONSILIER
MARIET
A
MARIETA
CONTRASEMNEAZÃ
SECRET
AR
SECRETAR
AR,, PAVEL
VIRGINIA
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Sãrbãtoriþii lunii februarie
Continuãm ºi în acest numãr al ziarului „J
urnalul de R
aco
viþa”, publicar
ea numelor
„Jurnalul
Raco
acoviþa”,
publicarea
tutur
or cetãþenilor comunei nãscuþi într
1-197
0, ce îºi aniv
er
seazã ziua de
tuturor
întree anii 196
1961-197
1-1970,
aniver
erseazã
naºter
sul acestei luni. A
ceastã rubricã este rrealiz
ealiz
atã cu sprijinul consilierului local
naºteree în cur
cursul
Aceastã
ealizatã
Ana Mãer
ean, ce s-a ocupat de colectar
ea datelor
Mãerean,
colectarea
datelor..
Virginia Pavel (secretarul
comunei Racoviþa), Aurel Olariu
(nr. 29), Mãrioara Vasiu (nr. 41),
Aurel Olariu (nr. 61), Ioan Marin
(nr. 111), Dorina Popa (nr. 123),
Dorin Copaci (nr. 125), Ioan
Florin Fogoroº (nr. 154), Ioan
Constantinescu (nr. 204),

Mihaela Constantinescu (nr.
204), Ilie Bãrcutean (nr. 274),
Aurel Mãrginean (nr. 295), Ioan
Sîrbu (nr. 306), Maria Maxim (nr.
314), Gheorghe Stoian (nr. 330),
Nicolae Maxim (nr. 351), Elena
Murãrescu (nr. 397), Gavrilã
Murãrescu (nr. 423), Simion
Ucean (nr. 426), Vasile Florin
Ignat (nr. 488), Dorina Vasiu (nr.

497), Cornel Suciu (nr. 499), Mãrioara Ciofu (nr. 169), Dumitru
Gabriela Racolþa (nr. 546), Carpiuc (nr. 185), Mihai Ritivoi
Cornel ªandru (nr. 601), Laura (nr. 191), Mãrioara Morar (nr.
Ciorogariu (nr. 604).
274), Maria Cãlin (nr. 310).
Urãm sãrbãtoriþilor din aceastã
lunã, multã sãnãtate, fericire ºi
Mãrioara Totan (nr. 13), bucurii alãturi de cei dragi.
Gheorghe Stoia (nr. 29), Ioan
LA MULÞI ANI!
Viorel Mãerean (nr. 166),

SEBEªU DE SUS

HO
TÃRÂREA Nr
12
HOTÃRÂREA
Nr.. 5/20
5/2012

Þinând cont de prevederile art. 57 din
Legea nr. 273/2006- republicatã, privind
Finanþele Publice Locale, a Legii nr. 500/
2002 privind Finanþele Publice, precum ºi
de Ordinul MF nr. 2839/2010 privind
aprobarea Normelor metodologice privind
închiderea exerciþiului bugetar pe anul 2011;
În conformitate cu prevederile art. 36
închiderea contului de execuþie bugetarã alin. 4. lit. a, art. 115 alin. 1, lit. b din
pe anul 2011, precum ºi expunerea de Legea nr. 215/2001, republicatã, privind
administraþia publicã localã,
motive a primarului,
HOTÃRÃªTE:
Vãzând raportul favorabil al comisiei
Art. 1. Se aprobã închiderea contului
economico- financiare.

privind închiderea contului de
execuþie bugetarã pe anul 201
20111
Consiliul Local al comunei Racoviþa,
jud. Sibiu, întrunit în ºedinþa ordinarã din
31 ianuarie 2011,
Având în vedere raportul nr. 190/2012
al serviciului contabilitate, privind

de execuþie bugetarã pe anul 2011, 1.318.746,69 lei
- sold la încheierea anului bugetar
dupã cum urmeazã:
Secþiunea funcþionare
76.882,51 lei
Venituri totale- suma de 4.742.899,34 lei
- la partea de venituri, suma de
Cheltuieli totale- suma de
3.347.270,14 lei
- la partea de cheltuieli, suma de 3.686.972,34 lei
Sold total- suma de 1.055.927,00 lei
2.368.225,65 lei
Adoptatã în Racovi\a, la 31 ianuarie 2012.
- sold la încheierea anului bugetar
PREªEDINTE
979.044,49 lei
Zaharie Marieta
Secþiunea dezvoltare
Contrasemneazã
- la partea de venituri, suma de
Secretar
1.395.629,20 lei
Pavel Virginia
- la partea de cheltuieli, suma de

Amenzi pentru
transportatorii de
animale

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

Mãsuri vitale în situaþii de urgenþã

CETÃÞENI, PREGÃTIÞI-VÃ
DIN TIMP PENTRU SITUAÞII
DE URGENÞÃ: INUNDAÞII,
ALUNECÃRI DE TEREN,
FENOMENE METEO PERICULOASE. FIECARE FAMILIE
POATE FI PUSÃ ÎN SITUAÞIA
DE A PÃRÃSI LOCUINÞA.
PENTRU ASTFEL DE CAZURI
TREBUIE SÃ AVEÞI PREGÃTIT
RUCSACUL DE URGENÞÃ.
ACESTA
TREBUIE
SÃ
CONÞINÃ:
- Apã; alimente compacte ºi
uºoare: cutii de conserve,

alimente deshidratate, biscuiþi,
sucuri, cafea, ceai, alimente
pentru copii;
- Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte;
- Un sac de dormit sau pãturi;
- O trusã de prim-ajutor:
medicamentele personale, analgezice, antiseptice;
- Aparate utile: aparat radio
cu baterii de schimb, lanternã,
telefon mobil, fluier;
- Articole de igienã: hârtie
igienicã, sãpun, pastã de dinþi,
periuþã de dinþi;
- Acte personale: c[rþi de

identitate, carnete de asigurãri
medicale, bani.
ÎN CAZUL ÎN CARE
AUTORITÃÞILE DISPUN EVACUAREA DE URGENÞÃ A
LOCALITÃÞII, RESPECTAÞI
DECIZIA DE EVACUARE.
LOCUINÞELE VÃ VOR FI
PÃZITE/SUPRAVEGHEATE DE
REPREZENTANÞII POLIÞIEI ªI
JANDARMERIEI. NU VÃ
PUNEÞI ÎN PERICOL VIAÞA
REFUZÂND SÃ VÃ EVACUAÞI.
- Deplasaþi-vã imediat spre o
zonã înaltã din apropiere, precizatã de autoritãþi; dacã aþi fost
surprins de viiturã, urcaþi-vã la
etajele superioare ale locuinþei
sau pe acoperiº, pânã la sosirea
echipelor de salvare.
- În cazul în care consideraþi
cã mai aveþi timp, mutaþi
obiectele importante la etajele
superioare.
- Întrerupeþi instalaþiile de
alimentare cu apã, gaze ºi
energie electricã.
- Încuiaþi uºile casei ºi protejaþi
ferestrele pentru a nu fi distruse
de vânturi puternice, de curenþii
de apã sau de obiectele duse de
curenþii de apã.
- Evacuaþi animalele ºi bunurile

de valoare în locuri de refugiu,
stabilite de autoritãþi.
- Când pãrãsiþi locuinþa, nu vã
deplasaþi prin curenþi de apã:
puteþi sã vã pierdeþi echilibrul ºi
sã vã puneþi viaþa în pericol. Nu
vã deplasaþi cu autoturismul în
zona inundatã.
CETÃÞENI!
SPRIJINIÞI
AUTORITÃÞILE ªI FORÞELE
DE INTERVENÞIE ALE INSPECTORATELOR PENTRU
SITUAÞII DE URGENÞÃ ÎN
ACÞIUNILE PE CARE LE
DESFÃªOARÃ PENTRU GESTIONAREA SITUAÞIILOR DE
URGENÞÃ.
PUTEÞI AJUTA PRIN :
- Realizarea îndiguirilor ;
- Încãrcarea sacilor cu nisip
pentru diguri;
- Transportul materialelor
utilizate pentru diguri ºi consolidãri;
- Punerea la dispoziþie a
utilajelor, uneltelor ºi autovehiculelor proprii.
FIECARE CETÃÞEAN TREBUIE SÃ ACORDE AJUTOR
SEMENILOR AFLAÞI ÎN PERICOL SAU ÎN DIFICULTATE,
CÂND ªI CÂT ESTE RAÞIONAL
POSIBIL!
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O etapã prioritarã în tehnologia de creºtere a ovinelor o
constituie activitatea de
reproducþie (monta ºi obþinerea
de miei prin fãtãri în campanii
organizate) care asigurã atât
creºterea efectivului, cât ºi
înlocuirea animalelor reformate
sau moarte. Campania de fãtãri
la ovine se desfãºoarã, în
sistemul tradiþional, în perioada
ianuarie – februarie, în funcþie de
data introducerii berbecilor
reproducãtori în turmele cu oile
stabilite pentru reproducþie.
Pentru ca aceastã activitate sã
se desfãºoare în condiþii optime
ºi sã nu fie afectatã starea de
sãnãtate a oilor mame sau a
mieilor, crescãtorii de ovine vor
asigura urmãtoarele: identi-

ficarea ºi înregistrarea în Baza
Naþionalã de Date a ovinelor din
exploataþie ºi a mieilor nou fãtaþi;
adãpostirea ovinelor în spaþii
corespunzãtoare speciei ºi
categoriei de vârstã, care sã
asigure în principal densitatea ºi
zooigiena la parametri normali
(aºternut curat, spaþii dezinfectate ºi vãruite); compartimentarea adãpostului în
funcþie de starea fiziologicã a
efectivului (oi gestante, oi în
fãtare, oi cu miei); asigurarea
microclimatului optim, respectiv o
temperaturã de 18 – 20 grade
C, coeficientul de luminozitate,
1:12, – 1:15, umiditatea sã fie
cuprinsã între 65–70% ºi
împrospãtarea continuã a
aerului prin ventilaþie naturalã;

protejarea surselor de apã ºi
furaje pentru a nu fi supuse
îngheþului; evitarea administrãrii
de furaje (silozuri sau rãdãcinoase) îngheþate care pot
provoca avorturi sau alte
afecþiuni grave; efectuarea
examenului clinic privind starea
de sãnãtate a întregului efectiv
ºi efectuarea coditului la oile
fãtãtoare; înlãturarea învelitorilor fetale ºi a straturilor de
aºternut ud cu lichidele scurse
în timpul fãtãrii, prevenind astfel
rãspândirea
unor
boli;
obiºnuirea mielului sã sugã la
mamã la 20–30 minute dupã
fãtare ºi asigurarea cu
personal îngrijitor de calitate ºi
pregãtit pentru acest domeniu
de activitate.

Direcþia Sanitar–Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Sibiu a organizat de la începutul
acestui an acþiuni de control care
au vizat modul cum se aplicã ºi
se respectã legislaþia privind
circulaþia ºi transportul animalelor
în judeþ ºi pe teritoriul naþional.
Astfel în aceastã perioadã a
anului 2012, s–au efectuat controale în douã târguri, la patru
abatoare, în 14 ferme comerciale
cu animale, 66 exploataþii ale
proprietarilor individuali ºi cinci
controale în trafic, în colaborare
cu Poliþia Sibiu.
Pentru abaterile constatate au
fost aplicate 11 amenzi cotravenþionale în valoare de 8.100 lei,
la doi fermieri, trei proprietari de
cabaline ºi ºase comercianþi de
animale. Pentru ca activitatea de
comerþ cu animale sã se
efectueze în condiþii legale,
DSVSA atenþioneazã proprietarii
de animale cã au obligaþia: sã
achiziþioneze ºi/sau sã înstrãineze animale numai identificate,
cu documente sanitar-veterinare,
iar în cazul bovinelor ºi
cabalinelor cu paºaportul acestora ºi sã transporte animalele în
vehicule autorizate sanitar
veterinar în acest scop ºi care sã

asigure protecþia ºi bunãstarea
animalelor pe parcursul cãlãtoriei.
Pentru vânzarea animalelor
(bovine, ovine, porcine) în localitate, în târguri sau la
abatoare, deþinãtorii acestora sã
aibã asupra lor urmãtoarele
documente: paºaportul (în cazul
speciei bovine ºi cabaline); cartea
de exploataþie, formularul de
miºcare ºi certificatul sanitarveterinar. De asemenea, proprietarul trebuie sã anunþe
medicul veterinar de fiecare datã
c]nd animalul pãrãseºte exploataþia (ferma, gospodãria individualã), iar în cazul
sacrificãrilor tradiþionale (porcine, ovine, caprine) sã restitue
crotalia. Un alt lucru ce trebuie
menþionat este faptul cã
vânzarea porcinelor vii din
exploataþiile nonprofesionale
este permisã în târguri de
animale vii, autorizate sanitar–
veterinar, numai în perioada
calendaristicã 1 noiembrie–15
mai. Nerespectarea acestor
obligaþii atrage dupã sine
sancþiuni contravenþionale,
prevãzute în HG nr 984/2005.cu
amenzi cuprinse între 1.000
pânã la 5.000 lei ºi chiar
confiscarea animalelor.

dumneavoastr[ pentru
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:
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Informare
cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 31 ianuarie 2012
ªedinþa ordinarã a fost convocatã
prin Dispozitia primarului nr. 5/2012.
La ºedinþã au participat toþi cei 11
consilieri locali, doamna primar,
secretarul comunei, contabilul
primãriei ºi domnul viceprimar.
Preºedinte de ºedinþã este
doamna consilier Marieta Zaharie.

Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 6/2012 privind
aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2012;
2. Hotãrârea nr. 5/2012 privind
închiderea contului de executie
bugetarã pe anul 2011;

3. Hotãrârea nr. 7/2012 privind
închirierea a douã spaþii comerciale
din incinta clãdirii (fosta baie
popularã) situatã în Racoviþa, nr. 90.
Toate proiectele de hotãrâre au
fost iniþiate de primarul comunei,
Florina Peciu Florianu.
Au fost prezentate membrilor
Consiliului Local al comunei Racoviþa
urmãtoarele documente:
- Raportul primarului privind starea
economicã, socialã ºi de mediu a
unitãþii administrativ- teritoriale în anul
2011;
- Raportul consilierilor ºi a
viceprimarului comunei pe anul 2011;

- Raportul comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local;
- Raport privind respectarea
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenþa decizionalã în anul
2011;
- Informare asupra modului de
soluþionare a petiþiilor în anul 2011;
- Programul de mãsuri a activitãþii
persoanelor cu ajutor social pentru
anul 2012;
- Informare asupra modului de
ducere la îndeplinire a hotãrârilor
adoptate de consiliul local în anul
2011;
- Informare asupra inventarierii

anuale a domeniului public ºi privat
pentru anul 2011;
- Raport privind administrarea
pãdurilor în anul 2011 de cãtre Ocolul
Silvic Avrig, precum ºi nota de
fundamantare pentru anul 2012;
- Raportul privind activitatea asistenþilor personali pe semestrul II 2011;
- Raportul de specialitate al
compartimentului impozite ºi taxe
pentru mijloace auto.
Toate documentele au fost avizate
prin vot.
S-a prezentat referatul doamnei
secretar prin care se solicitã externalizarea serviciului de achiziþii publice

prin selecþie de oferte ºi încheierea
unui contract în acest sens- s-a supus
la vot ºi s-a aprobat.
S-a prezentat referatul viceprimarului privind consumul
nejustificat de apã din a doua jumãtate
a anului trecut care nu a fost facturatã
din bugetul local.
S-au prezentat cererile domnului
ªerban Vasile, prin care se solicitã
sã participe ºi în acest an la încasarea
taxei de ecologizare pe Valea
Moaºei, în schimbul unor mici
avantaje, scutire gunoi ºi defriºare
cioate în pãºunatul comunal a 2 mc
lemn- toþi consilierii au fost de acord.

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 8 – 16;
JOI
8– 16;

MARÞI 8 – 16; MIERCURI 10,30– 18,30;
VINERI 8– 13,30
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

46 de milioane de lei pentru sortarea deºeurilor din judeþ

Ce prevede contractul
Contractul prevede proiectarea ºi
execuþia unei staþii de sortare în
localitatea ªura Micã, construirea a douã
staþii de compostare la ªura Micã ºi
Târnava, ºi închiderea depozitelor

neconforme din Agnita, Avrig, Cisnãdie,
Remetea – Sibiu ºi Tãlmaciu. Durata
contractului este de 26 luni. Proiectarea
lucrãrilor va fi realizatã în primele douã
luni, urmând apoi execuþia lucrãrilor ºi
perioada de notificare a defecþiunilor.
De asemenea, în ultimele luni a fost
derulatã procedura de achiziþie pentru
selectarea auditorului. În urma evaluãrii,
contractul a fost atribuit S.C. SOCCEC
S.R.L. Bucureºti. Contractul a fost semnat la 1 februarie 2012. Valoarea
Contractului de servicii pentru auditul
financiar al proiectului este de 91.260
RON + TVA. Suma maximã pentru
Contractul de audit fusese estimatã la
129.140,50 RON + TVA. Pasul urmãtor îl
constituie procedura de achiziþie publicã
pentru ultimul contract din cadrul
proiectului "Furnizarea echipamentelor
de colectare a deºeurilor în judeþul Sibiu
(recipienþi pentru colectarea separatã a
deºeurilor reciclabile, respectiv
biodegradabile, precum ºi unitãþi de
compostare individualã)"; este în curs de
pregãtire. Se preconizeazã cã invitaþia
de participare va fi publicatã în prima

jumãtate a anului 2012. Suma maximã
estimatã pentru Contractul de furnizare
de echipamente este de 17.155.133,71
RON + TVA.
Despre sistemul de
management integrat al
deºeurilor
Valoarea proiectului "Sistem de
management integrat al deºeurilor în
judeþul Sibiu", derulat de Consiliul
Judeþean, este de 22.682.591 euro fãrã
TVA, din care contribuþia UE – 16.053.714
euro. Consiliul Judeþean Sibiu împreunã
cu unitãþile administrativ–teritoriale
membre în Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã “Eco Sibiu”, asigurã o
cofinanþare de 3.016.790 euro. Obiectivul
general al proiectului este de a
implementa un sistem de management
integrat al deºeurilor solide la nivelul
întregului judeþ, în scopul conformãrii cu
obligaþiile asumate de România în Tratatul
de Aderare. Proiectul îºi propune achiziþia
echipamentelor de colectare, cuprinzând
containere ºi unitãþi de compostare în

gospodãrii, construirea unei linii de
sortare cu o capacitate de 20.000 t/an ºi
a douã staþii de compostare cu capacitãþi
de 15.000 t/an ºi 7.000 t/an, la ªura Micã
ºi Târnava, închiderea ºi reabilitarea a
cinci depozite urbane neconforme, mãsuri
de creºtere a gradului de conºtientizare
a publicului în vederea reducerii cantitãþii
de deºeuri, separarea materialelor
reciclabile la sursã, precum ºi asistenþã
tehnicã ºi supervizarea lucrãrilor. Prin

implementarea proiectului se vor crea 77
locuri de muncã, 70 locuri de muncã la
staþia de compostare ºi cea de sortare
de la ªura Micã ºi ºapte locuri de muncã
la staþia de compostare Târnava. Toþi
locuitorii judeþului Sibiu vor beneficia de
acest proiect, întrucât din Asociaþia de
Dezvoltare Intercomunitarã “Eco Sibiu”
fac parte toate unitãþile administrativ–
teritoriale din judeþ. Investiþiile urmeazã
a fi finalizate pânã în august 2013.

Rezultatele provizorii ale Recensãmântului Populaþiei ºi Locuinþelor- 2011
Recent, Comisia Judeþeanã pentru
Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor
din judeþul Sibiu a prezentat rezultatele
provizorii ale Recensãmântului Populaþiei
ºi Locuinþelor- 2011.
În comunicatul de presã remis dupã
prezentare s-a menþionat cã rezultatele
provizorii ale Recensãmântului Populaþiei
ºi Locuinþelor (RPL 2011) din 20
octombrie 2011 prezintã o primã estimare
privind numãrul populaþiei, al
gospodãriilor populaþiei ºi al fondului de
locuinþe la nivel naþional ºi teritorial.
Datele provizorii ale recensãmântului
s-au obþinut prin prelucrarea operativã
a principalelor informaþii statistice însumate
la nivel de localitate – municipiu, oraº,
comunã, pe baza tabelelor centralizatoare întocmite de recenzori dupã
perioada de colectare a datelor, pentru
cele 2,4 mii sectoare de recensãmânt din
judeþul Sibiu. Informaþiile completate în
aceste tabele centralizatoare au fost
agregate de comisiile judeþene având la
bazã procesele verbale de validare
întocmite de comisiile locale de
recensãmânt, semnate ºi însuºite de
membrii acestora. Rezultatele obþinute ºi
prelucrate pânã la aceastã etapã au
caracter provizoriu ºi pot suferi modificãri
pe parcursul etapelor ulterioare de
prelucrare a datelor individuale din
formularele de înregistrare a persoanelor

din gospodãrii ºi locuinþe.
Conform programului de desfãºurare
al RPL 2011, Secretariatul Tehnic al
Comisiei judeþene Sibiu a RPL a
centralizat la nivelul judeþului Sibiu
informaþiile generale referitoare la
numãrul populaþiei stabile ºi fondul de
locuinþe. Rezultatele provizorii obþinute
se prezintã astfel:
Populaþia stabilã
stabilã: 376 mii (375992)
persoane
Gospodãrii: 137,5 mii (137503)
gospodãrii
Locuinþe (inclusiv alte unitãþi de
locuit): 167 mii locuinþe (166983 locuinþe
din care: 166773 locuinþe convenþionale
ºi 210 alte unitãþi de locuit)
Clãdiri: 93 mii clãdiri (93.09. mii clãdiri
din care: 92.5 mii clãdiri cu locuinþe ºi 522
clãdiri cu spaþii colective de locuit).

(66%), iar 130 mii persoane locuiau în
comune (34%). Din punctul de vedere
al mãrimii populaþiei stabile, judeþul Sibiu
se situeazã pe locul 23 în ierarhia
judeþelor.

Structura etnicã a
populaþiei stabile a
judeþului Sibiu

La recensãmântul din octombrie 2011,
înregistrarea etniei s-a fãcut pe baza
liberei declaraþii a persoanelor recenzate,
respectându-se, astfel, dreptul
fundamental al fiecãrui individ de a-ºi
declara în deplinã libertate ºi fãrã niciun
fel de constrângere apartenenþa etnicã.
Rezultatele provizorii ale recensãmântului populaþiei relevã faptul cã, din totalul
populaþiei stabile a judeþului, 340,8 mii
persoane (90.64%) s-au declarat români,
Numãrul ºi structura
17,9 mii (4,76%)- rromi, 10,8 mii (2,89%)teritorialã a populaþiei
maghiari, 4,1 mii (1,09%)- germani.
Numãrul persoanelor pentru care nu
stabile
a fost înregistratã etnia (nu au dorit sã o
Potrivit rezultatelor provizorii ale declare sau nu erau prezente) a fost de
recensãmântului din 20 octombrie 2011, 1,4 mii persoane, reprezentând 0,38%
populaþia stabilã a judeþului Sibiu a fost din populaþia stabilã a judeþului.
de 375.9 mii persoane, din care: 366,2
mii au fost persoane prezente, iar 9,7 mii
Numãrul gospodãriilor
temporar absente. Din totalul populaþiei
populaþiei
stabile 245,9 mii persoane aveau
domiciliul /reºedinþa în municipii ºi oraºe
Din totalul populaþiei stabile a judeþului,

99.1% (373 mii persoane), se regãseºte
în cele 137 mii gospodãrii ale populaþiei.
Restul de 3 mii persoane au fost
înregistrate în spaþii colective de locuit
sau sunt persoane fãrã adãpost.
Din totalul gospodãriilor judeþului,
94503 (68,73%) au fost înregistrate la
municipii ºi oraºe. Aceste gospodãrii au
numãrat 245922 persoane (65,4%),
ceea ce înseamnã cã numãrul mediu de
persoane pe o gospodãrie a populaþiei
este de 2,60.
În comunele judeþului s-au înregistrat
43000 gospodãrii (31.27%), cu un
numãr de 130070 (34.6%), ceea ce
înseamnã cã numãrul mediu de persoane
pe o gospodãrie a populaþiei este de 3,02.

Clãdiri – Locuinþe
La recensãmântul din octombrie 2011
a fost înregistrat un numãr de 93 mii clãdiri
în care se aflau 166.7 mii locuinþe
convenþionale. Acestea totalizau un
numãr de 429.8 mii camere de locuit care
însumeazã o suprafaþã locuibilã de
8244.7 mii m.p. Comparativ cu mediul
rural, în urban locuinþele convenþionale
au un numãr mediu de camere mai mic,
dar suprafaþa medie a locuinþelor ºi a
camerelor de locuit este mai mare.
Numãrul mediu al camerelor de locuit
pe o locuinþã este de 2.57 camere de
locuit/locuinþã, judeþul Sibiu situându-se

sub media înregistratã la nivel naþional
(2,7 camere/locuinþã). Suprafaþa medie
a camerelor de locuit ce revine pe o locuinþã
în judeþul Sibiu este de 19.57 mp.
Comparativ cu ultimul recensãmânt de
acest fel organizat în România (anul
2002), pentru judeþul Sibiu se observã o
scãdere la aproape toate datele colectate.
Astfel, populaþia stabilã a scãzut de la
421724 persoane, iar numãrul locuitorilor
oraºelor ºi municipiilor a scãzut de la
277574 persoane ºi cel al locuitorilor din
comune a scãzut de la 144150 persoane.

Rezultatele provizorii
ale Recensãmântului
Populaþiei ºi
Locuinþelor- 2011 în
comuna Racoviþa
Populaþia stabilã- 2.714 persoane, din
care: români- 2.712 persoane; maghiari2 persoane.
Numãrul total al clãdirilor înregistrate
a fost de 983. Au fost înregistrate 994
locuinþe, 993 din acestea fiind locuinþe
convenþionale.
Informaþii suplimentare se pot
obþine de pe site-ul
www
.recensamantromania.ro
www.recensamantromania.ro

rosu galben albastru negru

Conducerea Consiliului Judeþean a
semnat, la începutul acestei luni,
contractul de lucrãri, proiectare ºi
execuþie, pentru instalaþii de tratare ºi
închiderea depozitelor neconforme din
judeþ, cu asocierea de firme Confort –
Finara Consult Timiºoara, câºtigãtoarea
licitaþiei. Semnarea contractului s–a fãcut
în prezenþa preºedintelui Consiliului
Judeþean, Martin Bottesch, a
vicepreºedintelui CJ, Constantin
ªovãialã, ºi a reprezentanþilor firmelor.
Valoarea contractului de lucrãri este
de 46.391.707,99 lei, în condiþiile în care
suma maximã pentru contractul de lucrãri
fusese estimatã la 57.617.930,98 lei.
Semnarea contractului a fãcut parte din
proiectul "Sistem de management integrat
al deºeurilor în judeþul Sibiu".

