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Pentru o parte a elevilor
ce învaþã la ªcoala cu
clasele I-VIII din comuna
Racoviþa, debutul anului
ºcolar 2009- 2010 va însemna ºi intrarea într-o casã nouã. Nu cu foarte mult
timp în urmã, au fost finalizate lucrãrile de construcþie
la noul corp de clãdire al
ºcolii, situat în imediata
apropiere a imobilului principal, pe locul unde pe vremuri a funcþionat fosta
grãdiniþã ºi ºcoala primarã.
Noua ºcoalã de la Racoviþa, o clãdire modernã,

deosebit de spaþioasã ºi
arãtoasã, a fost construitã
graþie Programului de Reabilitare a Infrastructurii
ªcolare, derulat de Guvernul României cu sprijinul
Bãncii Mondiale. Clãdirea
(parter ºi un etaj) are cinci
sãli de clasã ºi un laborator,
salã profesoralã, sãli pentru
elevii cu nevoi speciale,
toalete, magazii, anexe,
holuri etc, suprafaþa desfãºuratã fiind de aproximativ
1400 mp. Directorul ºcolii, toþi elevii ciclului primar
prof. Dorina Mocanu, ne-a (clasele I-IV), urmând ca în
informat cã aici vor învãþa clãdirea veche a ºcolii sã îºi
desfãºoare activitatea elevii
ºi cadrele didactice de la
ciclul gimnazial (clasele VVIII), alãturi de trei grupe de
la grãdiniþã. Lucrãrile de
construcþie la acest corp de
clãdire au debutat în primãvara anului 2008, recepþia
imobilului fiind încheiatã în
prima parte a lunii august
2009. Valoarea totalã a
investiþiei a fost de 1,029994
milioane lei, din care,
contribuþia autoritãþii publice
locale a fost de 285883 lei

(81076 euro). La începutul
acestei sãptãmâni, la ªcoala cu clasele I-VIII din
comuna Racoviþa se efectuau lucrãri pentru execuþia
gardului împrejmuitor al
noului corp de clãdire, se
curãþa curtea ºcolii ºi se
cãutau soluþii pentru alte
mici amenajãri. De asemenea, erau aºteptaþi muncitorii însãrcinaþi cu montarea
mobilierului ºcolar. Inaugurarea ºcolii noi de la Racoviþa va avea loc luni, 14
septembrie 2009, cu prilejul
deschiderii anului ºcolar
2009- 2010.

Fãinã albã ºi zahãr Branºarea la reþeaua
magistralã de canalizare
de la Guvernul
României
La fel ca ºi anul trecut,
Guvernul României pregãteºte
pentru perioada urmãtoare un
plan de acordare a unor
ajutoare alimentare (fãinã albã
ºi zahãr) pentru categoriile de
persoane cele mai defavorizate. Alimentele provin din
stocurile de intervenþie
comunitare ºi vor fi acordate în
baza prevederilor Hotãrârii de
Guvern nr. 600/2009. În conformitate cu tabelele centralizatoare efectuate la nivelul
mai multor foruri competente
judeþene, din comuna Racoviþa vor beneficia de aceste
ajutoare alimentare 129 de

persoane (pensionari) cu
venituri mai mici de 400 lei/
lunã, 179 persoane cu
handicap grav ºi accentuat, 72
de ºomeri ºi 23 de persoane
ce beneficiazã de ajutor social,
acordat prin Legea nr. 416/
2000. Situaþia centralizatã cu
persoanele ce vor beneficia de
ajutoarele alimentare este
supusã verificãrii primãriei, iar
forma finalã a acestui tabel va
fi aprobatã de Consiliul
Judeþean Sibiu. Cei interesaþi
pot afla relaþii suplimentare
despre derularea acestui plan
guvernamental de la Primãria
comunei Racoviþa.

De câteva zile, locuitorii din
Racoviþa de la gospodãriile
situate pe strada principalã (la
ºosea) îºi pot efectua branºamentele la reþeaua principalã
de canalizare (conducta
magistralã). Pentru ca aceste
operaþiuni sã se desfãºoare
într-un timp cât mai scurt, astfel
încât asfaltarea strãzii sã fie
efectuatã pânã la sosirea
anotimpului rece, este necesar
ca oamenii sã aibã proiect de
branºament (pentru obþinerea
acestuia, cei interesaþi se vor
adresa Primãriei Racoviþa,
unde va fi achitatã ºi taxa de
120 lei) ºi un aviz de sãpãturã
(se obþine de la Primãria
Racoviþa, în schimbul unei taxe
de 10 lei). Execuþia lucrãrii va
fi asiguratã în regie proprie sau
, dupã caz, cu ajutorul unei
firme de specialitate, dar înainte
de a fi finalizatã, lucrarea
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Noul corp al școlii
colii este gata
să-șii primească
primeasc „chiria
chiriașii
ii”

trebuie supervizatã ºi aprobatã
de firma constructoare a lucrãrii
de canalizare. (Conducta ºi
branºamentul cu magistrala nu
vor fi acoperite cu pãmânt
decât dupã ce vor fi controlate
din punct de vedere al calitãþii
execuþiei. Va fi întocmitã o fiºã
de verificare a execuþiei
branºamentului pentru fiecare
lucrare în parte.) La reþeaua de
canalizare din interiorul fiecãrei
gospodãrii cetãþenii pot racorda
doar conductele ce transportã
apele menajere uzate ºi mustul
rezultat de la grajdurile
animalelor. Este interzis cu
desãvârºire ca apele pluviale
sã fie direcþionate spre
conducta de canalizare, pentru
acestea fiind recomandate doar
rigolele stradale. Informaþiile
ne-au fost furnizate de
viceprimarul comunei Racoviþa,
Simion Olariu.

Urare la început
nceput
de an școlar
colar
Cu prilejul deschiderii
ºcolar,, primarul
noului an ºcolar
comunei Racoviþa, Florina
PECIU FLORIANU, îm
îm-preunã cu întreaga echipã
din aparatul administraþiei
publice locale, ureazã
tuturor elevilor ºi cadrelor
didactice de la toate
instituþiile de învãþãmânt
din Racoviþa ºi Sebeºu de
Sus
multã
sãnãtate,
succese, putere de muncã
ºi realizãri deosebite. Vã
asigurãm de tot sprijinul
nostru
ºi colaborarea
noastrã astfel încât ac
ac--

tivitatea dumneavoastrã
educaþionalã sã se des
des-fãºoare în cele mai bune
condiþii.
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La ºedinþa ordinarã au
participat 10 consilieri
locali; a lipsit motivat
domnul consilier Valeriu
Cândea.
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea privind
alegerea preºedintelui de
ºedinþã- consilierul Ioan
Fogoroº;
2. Hotãrârea privind
transferul de credite bugetare între trimestre pe anul
2009;
3. Hotãrârea privind
rectificarea bugetului local
de venituri ºi cheltuieli
pentru anul 2009;
4. Hotãrârea privind
modul de recuperare a
pierderilor la apa potabilã
în cazul întreruperilor ºi
apariþiilor unor deficienþe.
Au mai fost prezentate:

- adresa înaintatã de
Virginia Buza din satul
Sebeºu de Sus, prin care se
aratã cã pe terenul sãu a
fost amplasatã Staþia de
Reglare ºi Mãsurare pentru
gaz metan- se va încerca
clarificarea problemei;
- solicitarea adresatã
Comisiei de Expertizã pentru
verificarea tuturor cazurilor
de persoane cu domiciliul în
comunã încadrate în grade
de handicap I ºi II, pentru
reducerea numãrului de
asistenþi personali;
- informare privind adresa
deputatului Mircea Silvestru
Lup referitoare la canalizarese va transmite rãspuns
conform celor realizate în
urma hotãrârii de consiliu
prin care s-a decis
extinderea reþelei de
canalizare.

Reguli noi pentru înregistrarea ºi plata apei potabile consumate
Începând cu aceastã
lunã, Primãria comunei
Racoviþa a introdus reguli
noi referitoare la înregistrarea consumului de
apã potabilã la fiecare
gospodãrie
ºi
plata
acesteia. Ca urmare, la
fiecare casã branºatã la

reþeaua de apã potabilã a
comunei, în ultima zi a lunii
va fi citit indexul de pe
contor (apometru) ºi
valoarea va fi completatã pe
fiºa individualã primitã de la
primãrie. În funcþie de
consumul înregistrat, plata
apei potabile va fi efectuatã

în luna urmãtoare, în
perioada 1- 15, la casieria
primãriei. La fiecare ºase
luni, angajaþii Primãriei
Racoviþa vor efectua
verificãri la gospodãrii,
astfel încât sã se asigure o
citire cât mai corectã a
contoarelor ºi eliminarea

eventualelor neconcordanþe. Pentru a beneficia
de plata cât mai corectã a
apei potabile, în funcþie doar
de consumul înregistrat,
Primãria comunei Racoviþa
sfãtuieºte toþi cetãþenii
branºaþi la reþeaua comunalã sã-ºi monteze

apometre, evitând astfel
plata apei în sistem pauºal.
Preþul actual al apei
potabile livratã prin reþeaua
publicã este de 1,46 lei/mc.
În conformitate cu o hotãrâre adoptatã la sfârºitul
lunii trecute de Consiliul
Local Racoviþa, diferenþa

dintre consumul înregistrat
prin citirea contorului general instalat la intrarea
conductei în comunã ºi
totalul consumurilor înregistrate în fiecare gospodãrie,
va fi suportatã proporþional
de fiecare consumator
racordat la reþeaua publicã.

Numere de telefon unice pentru solicitarea intervenþiei
de urgenþã a echipelor E.ON Gaz Distribuþie
0265.200.928 sau 0800.800.928 sunt numerele unice de telefon la care consumatorii pot
apela în cazul unor situaþii de urgenþã care necesitã intervenþia echipelor specializate.
V echile numere de telefon - cu prefix specific fiecãrui judeþ - nu mai sunt funcþionale.
Prioritatea E.ON Gaz
Distribuþie este exploatarea
reþelelor de gaze naturale în
condiþii de maximã siguranþã. În
acest sens, pe lângã activitãþile
de investiþii în reabilitarea reþelei
de gaze ºi cele de verificare
periodicã a reþelelor de distribuþie
ºi a instalaþiilor de utilizare a
gazelor naturale, activitatea de
intervenþie la solicitãrile
consumatorilor de gaze naturale
este deosebit de importantã.
Pentru eficientizarea acestei
activitãþi, compania noastrã a
finalizat în toamna anului trecut
un proiect de investiþii constând
în punerea în funcþiune a unui
modern centru de gestionare a
apelurilor de urgenþã ºi
implementarea a douã numere

de urgenþã. Astfel, toate
sesizãrile sunt preluate simultan
ºi transmise cãtre structurile de
intervenþie, pentru un rãspuns
prompt la situaþiile de urgenþã
specifice domeniului gazelor
naturale.
Apelurile de urgenþã efectuate
la numerele vechi ale
dispeceratelor locale E.ON Gaz
Distribuþie au fost redirecþionate
pentru o perioadã de timp cãtre
numerele unice de urgenþã.
Actualmente, vechile numere, cu
prefix specific fiecãrui judeþ, nu
mai sunt funcþionale.
Pentru preluarea cu
operativitate a sesizãrilor ºi
intervenþia promptã în situaþiile de
urgenþã specifice domeniului
gazelor naturale, E.ON Gaz Dis-

tribuþie roagã consumatorii de
gaze naturale sã foloseascã
numerele unice de telefon ale
centrului pentru apelurile de
urgenþã.
Astfel, pentru transmiterea
sesizãrilor privind posibile scãpãri
de gaze sau alte evenimente
care necesitã intervenþia
echipelor specializate ale E.ON
Gaz Distribuþie, populaþia are la
dispoziþie urmãtoarele numere
unice de telefon:

0800.800.928
(numãr gratuit, apelabil din
principalele reþele de telefonie
fixã ºi mobilã).

Centrul de gestionare a
apelurilor de urgenþã al E.ON
Gaz Distribuþie ºi serviciul de
dispecerat de urgenþã,
funcþioneazã în regim non-stop ºi
asigurã servicii specifice de
dispecerizare ºi intervenþie
pentru toþi locuitorii din cele peste
1.000 de localitãþi din cele 20 de
0265.200.928
judeþe din aria de competenþã a
(numãr taxabil cu tarif local din companiei noastre.
reþeaua Romtelecom ºi cu tariful
Departamentul de
operatorului pentru toate celelalte
Relaþii Publice ºi
reþele de telefonie)
Comunicare
E.ON România
sau

PRIMÃRIA COMUNEI RACOVIÞA
JUDEÞUL SIBIU

ANUNÞ
Pânã la sfârºitul acestui an, colectarea
gunoiului menajer din localitãþile Racoviþa ºi
Sebeºu de Sus se va face la interval de
douã sãptãmâni, în zilele de vineri, dupã
cum urmeazã:
11 septembrie
25 septembrie
9 octombrie
23 octombrie
6 noiembrie
20 noiembrie
4 decembrie
18 decembrie

Conducerea Primariei comunei Racoviþa
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Informare cu privire la ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa
desfãºuratã în data de 27 august 2009
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Gospodărirea
Gospod
rirea comunei

(continuare din numerele
anterioare)

Capitolul III
C O N S TTA
ATA R E A
CONTRA
VENÞIILOR
CONTRAVENÞIILOR
Art. 9. Contravenþiile la
prezenta hotârare se constatã
prin proces verbal care
stabileºte ºi sancþioneazã
faptele.
Art. 10. Constatarea
contravenþiilor sãvârºite la
prezenta hotãrâre se face de
cãtre persoane împuternicite
de primar, în persoana
viceprimarului Olariu Simion
ºi agenþilor de poliþie din
cadrul Postului de Poliþie
Racoviþa.
Art. 11. (1) Procesul verbal
de constatare a contravenþiei
va cuprinde, în mod
obligatoriu, data, locul unde
este încheiat, numele ºi
prenumele, calitatea ºi
instituþia din care face parte
agentul constatator, datele
personale din actul de
identitate al persoanei
sancþionate, CNP-ul, ocupaþia
ºi locul de muncã ale
contravenientului, descrierea

faptei contravenþionale (cu
indicarea datei, orei ºi locului
în care a fost sãvârºitã),
precum ºi arãtarea tuturor
împrejurimilor ce pot servi la
aprecierea gravitãþii faptei ºi la
evaluarea eventualelor pagube
pricinuite: indicarea actului
normativ prin care se stabilesc
ºi se sancþioneazã contravenþia; posibilitatea achitãrii în
termen de 48 de ore a jumãtate
din minimul amenzii prevãzute
de prezenta hotãrâre; termenul
de exercitare a cãii de atac ºi
organul la care se depune
plângerea.
(2) În cazul în care contravenientul este minor, procesul
verbal va cuprinde ºi numele,
prenumele ºi domiciliul
pãrinþilor sau ale reprezentanþilor ori ocrotitorilor
legali ai acestuia.
(3) În situaþia în care contravenientul este persoanã
juridicã, în procesul verbal se
vor face menþiuni cu privire la
denumire, sediul, numãrul de
înmatriculare în registrul
comerþului ºi codul fiscal al

acesteia, precum ºi datele de
identificare ale persoanei care
o reprezintã.
(4) În momentul încheierii
procesului-verbal, agentul
constatator este obligat sã
aducã la cunoºtinþa contravenientului dreptul de a face
obiecþiuni cu privire la conþinutul actului de constatare.
Obiecþiunile sunt consemnate
distinct în procesul-verbal, la
rubrica ”alte menþiuni”, sub
sancþiunea nulitãþii procesului
verbal.
Art. 12. (1) Procesul verbal
se semneazã pe fiecare paginã
de agentul constatator ºi de
contravenient. În momentul în
care contravenientul nu se aflã
de faþã, refuzã sau nu poate sã
semneze, agentul constatator
va face menþiuni despre aceste
împrejurãri, care trebuie sã fie
confirmate de cel puþin un
martor. În acest caz, procesul
verbal va cuprinde ºi datele
personale din actul de identitate
al martorului ºi semnãtura
acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea

de martor un alt agent constatator.
Art. 13 (1) Contravenientul
poate achita pe loc, sau în
termen de cel mult 48 de ore de
la data încheierii procesuluiverbal, jumãtate din minimul
amenzii prevãzute în prezenta
hotãrâre, agentul constatator
fãcând menþiuni despre aceastã
posibilitate în procesul verbal.
(2) Plata amenzii se face la
Primãria comunei Racoviþa, iar
o copie de pe chitanþã se predã
de cãtre contravenient agentului
constatator sau se trimite prin
poºtã organului din care acesta
face parte, în termenul prevãzut
la alineatul (1).
(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumãtate din

minimul amenzii prevãzute de
prezenta hotãrâre pentru fapta
savârºitã, orice urmãrire înceteazã.
(4) În cazul în care contravenienþii persoane juridice sunt
sancþionaºi de trei ori, se va
retrage autorizaþia de funcþionare, reautorizarea fãcându-se
în condiþiile legii.

Capitolul IV
CÃILE DE A TAC
Art. 14. Împotriva procesului
verbal de constatare a
contravenþiilor ºi de aplicare a
sancþiunii, se poate face
plângere în termen de 15 zile de
la data înmânãrii sau
comunicãrii acesteia.
Art. 15. (1) Plângerea,

însoþitã de copia procesuluiverbal de constatare a
contravenþiei, se depune la
instituþia din care face parte
organul constatator, acesta
fiind obligat sã o primeascã ºi
sã înmâneze depunãtorului o
dovadã în acest sens.
(2). Plângerea, împreunã cu
dosarul cauzei, se trimit de
îndatã la Judecãtoria Avrig.
(3). Plângerea suspendã
executarea.

D I S P O Z I Þ II
F I N A L E
Art. 16. Dispoziþiile
prezentei hotãrâri se
completeazã cu OG-2/2001
privind regimul juridic al
contravenþiilor.

Sãrbãtoriþii lunilor august ºi septembrie
Mãrginean (nr. 171), Iosif
Maxim (nr. 191), Dionisie
Doican (nr. 207), Maria Doican
(nr. 207), Ana Ionuºiu (nr. 289),
Maria Stoichiþã (nr. 370), Aurel
Suciu (nr. 451), Victoria
Sãbãduº (nr. 459), Simion
Ionuºiu (nr. 462), Gheorghe
Bucur (nr. 487), Maria Diac (nr.
502), Aurelia Cocan (nr. 565),
Eugenia Racolþa (nr. 600).

Cãbunea (nr. 172), Ana Popa
(nr. 188), Irina Sãbãduº (nr.
195), Ana Olariu (nr. 220), Ana
Bãrcutean (nr. 274), Sinefta
Brudariu (nr. 294), Laurean
Balea (nr. 305), Ana Murãrescu
(nr. 337), Emilia Durdun (nr.
338), Ioan Cîndea (nr. 374),
Gherasim Mãerean (nr. 400),
Paraschiva Olariu (nr. 404),
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Maria Sarsan (nr. 48), Ioan
Popa (nr. 92), Ana Stãnilã (nr.
132), Iosif Sinu (nr. 138),
Ecaterina Beleiu (nr. 141), Ioan
Radu (nr. 179), Victoria Totan
(nr. 180), Maria Floare (nr. 184),
Ioan Savu (nr. 193), Dumitru
Zidariu (nr. 265), Vasile Tatu (nr.
268), Antonie Ciorogar (nr. 278),
Vasile Curtean (nr. 297),
Victoria Gîrtonea (nr. 302).

Deoarece în cursul lunii trecute numãrul
materialelor colectate ºi selectate spre publicare în
Jurnalul de Jacoviþa a fost foarte mare, am fost nevoiþi
sã renunþãm la apariþia listei cu aniversaþii lunii.
Continuãm publicarea numelor tuturor cetãþenilor
comunei, cu vârsta de cel puþin 70 de ani, ce îºi
aniverseazã ziua de naºtere, în acest numãr al ziarului L u n a s e p t e m b r i e
menþionându-i atât pe cei nãscuþi în luna septembrie, R A C O V I Þ A
cât ºi pe cei din luna august. Aceastã rubricã a fost
Axenia Sîlca (nr. 36), Aurel
realizatã cu sprijinul consilierului local Ana Mãerean, Olariu (nr. 48), Gheorghe
Mãierean (nr. 50), Gheorghe
ce s-a ocupat de colectarea datelor
datelor..

Luna august
RACOVIÞA

19), Maria Maxim (nr. 28), Maria
Bucur (nr. 32), Paraschiva
Brudariu (nr. 37), Ana Ciungu
Gheorghe Bucur (nr. 7), (nr. 70), Ana Muntean (nr. 132),
Marcu Rusu (nr. 8), Iosif Trif (nr. Irimie Farcaº (nr. 143), Ana

Sãlãgean (nr. 54), Simion
Olariu (nr. 61), Maria Geaboc
(nr. 78), Aurel Popa (nr. 124),
Maria Olariu (nr. 125),
Paraschiva Horvath (nr. 134),
Maria Iancu (nr. 159), Ioan

Laurean Stoichiþã (nr. 422),
Vasile Ignat (nr. 425), Viorel
Murãrescu (nr. 434), Ioan
Stoica (nr. 468), Valeriu
Comãnean (nr. 471), Maria
Gabor (nr. 523).

SEBEªU DE SUS
Ana Dragodan (nr. 10), Ioan

Ritivoiu (nr. 58), Toma Ardelean
(nr. 222), Maria Cãian (nr. 295),
Ana Cãlin (nr. 310), Marina
Stoica (nr. 314).
Urãm sãrbãtoriþilor din
aceste douã luni multã
sãnãtate, fericire ºi bucurii
alãturi de cei dragi.
LA MULÞI ANI!

Propunerea 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
gmail.com
gândurile lor o pot face prin e mail, pe adresa jurnalulderacovita
jurnalulderacovita@gmail.com
gmail.com,
dar, în scurt timp, aceºtia vor avea la dispoziþie ºi cãsuþa poºtalã „Jurnalul de Racoviþa”, ce
va fi amplasatã în holul Primãriei. Vã rugãm ca mesajele trimise sã fie însoþite de numele,
prenumele ºi adresa semnatarului.

NUME:

Prenume:

Str.
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Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna aprilie, Consiliul Local
al comunei Racoviþa a adoptat Hotãrârea nr
nr.. 22/2009 privind
întreþinerea ºi gospodãrirea comunei Racoviþa. Continuãm ºi
în acest numãr al publicaþiei, sã vã prezentãm NORMELE ªI
REGIMUL CONTRA
VENÞIILOR PRIVIND GOSPODÃRIREA,
CONTRAVENÞIILOR
PÃSTRAREA ORDINII ªI LINIªTII PUBLICE, COMERÞ, ÎN
COMUNA RACOVIÞA, document anexã ce face parte din
aceeaºi hotãrâre a Consiliului Local.
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“Noul
Noul” Oficiul Poștal
Po tal Racoviţa
Racovi
La oficiul poºtal oamenii
îºi primesc pensia, alocaþia de stat pentru copii,
sau alte drepturi bãneºti,
aici se pot depune scrisori
sau altfel de trimiteri
poºtele, cu veºti pentru cei
dragi din lumea întreagã ºi
tot aici oamenii îºi pot
încheia abonament, pentru
a fi siguri cã vor primi
acasã publicaþia favoritã,
se pot achita diverse
facturi pentru unele servicii
etc. Aceeaºi importanþã ºi
utilitate deosebitã pentru
locuitori o are ºi Oficiul
Poºtal din comuna
Racoviþa, un loc unde
zilnic au diverse treburi
zeci sau sute de persoane.
De foarte mulþi ani, oficiul
de la Racoviþa este gãzduit

la parterul imobilului
Primãriei, într-un spaþiu ce,
pânã în urmã cu puþini ani, a
funcþionat ºi serviciul de
telefonie fixã. Datoritã
vechimii destul de mari a
clãdirii, mai ales dupã
dezafectarea centralei
telefonice manuale ºi
instalarea centralei automate,
spaþiul ocupat de cei de la
poºtã a intrat într-o stare de
degradare accentuatã.
Situaþia a devenit destul de
gravã în ultimii ani, când
podeaua din camere s-a
distrus parþial (datoritã
umezelii ºi uzurii accentuate) ºi pereþii au început sã
arate neîngrijit. În ciuda
faptului cã aici circula foarte
multã lume, oficiul poºtal era
un loc unde oamenii nu se

puteau simþi deloc confortabil, un loc impropriu
pentru desfãºurarea unei
asemenea activitãþi. Situaþia

s-a schimbat radical în
ultimele luni, noua
conducere a Primãriei comunei Racoviþa (proprietara
imobilului) luând decizia de
a renova ºi moderniza total
acest spaþiu. Astfel, s-a
înlocuit podeaua veche, s-a
aplicat gresie, au fost
montate uºi noi, s-a recompartimentat spaþiu, s-a
refãcut tencuiala (parþial) ºi
zugrãveala, a fost realizatã o
instalaþie electricã nouã, sau montat corpuri noi de
iluminat etc, acum totul
arãtând ca un loc civilizat,
unde þi-e drag sã intri. Surse
din cadrul Primãriei comunei
Racoviþa ne-au informat cã
amenajarea acestui spaþiu a
costat aproximativ 6800 lei.
Am fost ºi noi zilele trecute
oaspeþii respectivului oficiu
poºtal, am fãcut câteva
fotografii ºi vi le prezentãm

Casieria Primãriei Voluntari de nãdejde
Racoviþa- închisã
în ultima zi din lunã
Pentru rezolvarea unor chestiuni
organizatorice ºi efectuarea
b i l a n þ u l u i l u n a rr,, c o n d u c e r e a
Primãriei comunei Racoviþa a luat
decizia ca în ultima zi lucrãtoare a
fiecãrei luni sã nu mai fie efectuate
încasãri de la populaþie. Cetãþenii
sunt rugaþi sã respecte întocmai
acest program de lucru.

Primarul comunei Racoviþa,
Grupa de intervenþie a
oluntar pentru
Florina Peciu Florianu, Serviciului V
Voluntar
Situaþii de Urgenþã al
mulþumeºte ºi pe aceastã cale
comunei Racoviþa
membrilor grupei de intervenþie
din cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situaþii de Urgenþã al
1. Cornel Balea
comunei Racoviþa, pentru modul
2. Nicolae Muntean
în care au acþionat în situaþiile
3. Marcel Hulpuº
excepþionale (inundaþii, incendii
de vegetaþie etc) ce au apãrut
4. Ioan Fogoroº
în cursul acestui an. „Prin felul
5. Sebastian Hulpuº
în care aceºti voluntari au ºtiut
6. Gheorghe Muntean
sã rãspundã întotdeauna
apelului lansat în cazuri de
7. David Rusu
urgenþã, dovedesc mult spirit
8. Mihai Pãcurariu
cetãþenesc, altruism ºi simþ
9. V
alentin Suciu
Valentin
civic, calitãþi de care avem
10. Ioan Bîrzã
mare nevoie, mai ales în
aceastã perioadã grea prin care
11. Nicolae Ionuº
trecem cu toþii. Le mulþumesc
12. Laurian Maxim
tuturor ºi sunt sigurã cã ne
13. Nicolae Balea
putem baza la fel de mult pe ei
ªef SVSU Racoviþaºi în anii ce vor veni”- Florina
Lucian Gerea
Peciu Florianu.

ºi dumneavoastrã, pentru a
vã convinge de treaba bunã
fãcutã de gospodarii din
Racoviþa. Mai meritã amintit
faptul cã la oficiul de la
Racoviþa lucreazã patru
persoane (factorii poºtali
Mãrioara Stochiþã ºi Adriana
Bucur, oficiantul Ana
Scorobeþ ºi dirigintele
Mariana Mãrginean), oameni
de a cãror muncã beneficiazã
lunar cel puþin 1500 de
locuitori ai comunei. Cei ce

apeleazã la Oficiul
Poºtal Racoviþa pot
beneficia de absolut
toate serviciile oferite de
structurile similare din
întraga þarã (încasãri
facturi Electrica,
Romtelecom, RDS,
prezentãri mandate
poºtale ºi E- mandat,
corespondenþã în
diverse forme, vânzãri
de timbre ºi publicaþii,
coletãrie, etc).
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Pentru orice localitate, mai micã sau
mai mare, un oficiu poºtal are o
importanþã deosebitã datoritã
serviciilor de care locuitorii acelei
aºezãri pot beneficia aici.

