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Comuna Racoviţa are un nou
preot ortodox
Slujba de duminicã, 1
noiembrie, a avut un caracter
deosebit pentru biserica ºi
credincioºii ortodocºi din
Racoviþa. Cu acest prilej, fostul
preot paroh, Mircea Dumitru, de
acum proaspãt pensionar, a
predat ºtafeta mai tânãrului
coleg, pr. Iridon Dumitru, cel ce
va fi, de acum înainte, parohul
acestei comunitãþi. Cum e ºi
normal pentru un asemenea
eveniment, foarte mulþi oameni
din localitate (credincioºi,
oficialitãþi locale, colaboratori ºi
sponsori ai parohiei, membri
famiilor preoþilor etc), dar ºi
invitaþi din alte localitãþi, au dorit
sã asiste la acestã simbolicã
prerdare de ºtafetã, frumoasa
Bisericã Ortodoxã cu Hramul
„Sfânta Treime” fiind umplutã
aproape pânã la refuz. Tot
pentru a marca importanþa
evenimentului, în afara celor doi
preoþi (fostul ºi viitorul paroh), la
Racoviþa au fost prezenþi ºi
preotul ortodox din satul
Sebeºu de Sus, pr. Marian
Canciu, precum ºi protopopul

Avrigului, pr. Vasile Gafton, cel ce
a condus întreaga festivitate.
Dupã Sfânta Liturghie, preotul
pensionar Mircea Dumitru a þinut
sã mulþumeascã tuturor celor ce
i-au fost alãturi în cei 37 de ani
cât a slujit la aceastã bisericã
(credincioºi, familie, autoritãþi
locale, sponsori ºi colaboratori
etc) ºi ºi-a arãtat disponibilitatea
de a fi ºi de acum înainte, alãturi
de membri comunitãþii locale
pentru împlinirea oricãrei iniþiative
de interes. De asemenea, acesta
a dorit noului preot paroh viaþã
lungã ºi activitate trainicã la
aceastã parohie ºi l-a asigurat de
sprijinul ºi colaborarea sa. Înainte
de a-l pofti pe noul preot ortodox
din Racoviþa sã se adreseze credincioºilor, protopopul Avrigului,
pr. Vasile Gafton, a dorit sã
mulþumeascã fostului paroh
pentru activitatea depusã ºi sã-l
felicite pe înlocuitorul acestuia
pentru sosirea la aceastã
bisericã. De asemenea, protopopul Vasile Gafton a înmânat
noului paroh, cheia simbolicã a
bisericii din Racoviþa, Sfânta

Evanghelie ºi Sfânta Cruce,
menþionând cã din acest moment,
prin primirea celor trei obiecte,
Iridon Dumitru deþine tot ceea ce
are nevoie pentru a putea
deveni, într-un timp foarte scurt,
om de-al locului. La rândul sãu,
noul preot ortodox din Racoviþa,
a mãrturisit cu emoþie cã este
impresionat de noua sa parohie,
de oamenii de aici, de modul în
care a fost primit ºi a promis cã
va face tot ceea ce-i stã în
putinþã pentru ca prezenþa sa aici
sã fie marcatã de o activitate
deosebitã, cu beneficii ºi realizãri
pentru comunitate. În numele
administraþiei publice locale,
primarul din Racoviþa, Florina
Peciu Florianu, a adresat câteva
cuvinte, dorind bun venit ºi
activitate cât mai îndelungatã
noului paroh. De asemenea,
edilul ºef a menþionat cã sperã
într-o colaborare cât mai bunã cu
preotul ortodox ºi l-a asigurat pe
acesta de tot sprijinul. A mai vorbit
celor prezenþi, mulþumind fostului
preot pentru activitate, o reprezentantã a credincioºilor din

localitate.
Dupã
slujbã, masã festivã.
oficialitãþile locale, preoþii
Pânã la numirea sa ca preot
prezenþi, familiile acestora ºi paroh în comuna Racoviþa, pr.
invitaþii lor au participat la o Iridon Dumitru a slujit, timp de

opt ani, la Ighiºu Vechi, unde
a fost paroh al Bisericii
Ortodoxe „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”.

ANUNŢ IMPORTANT!!!
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor al oraºului
Tãlmaciu vã face cunoscute urmãtoarele:
Vã rugãm sã vã verificaþi
valabilitatea actelor de
identitate (buletinul de identitate, cartea de identitate sau
cartea de identitate provizorie)!!!
Persoanele cãrora le expirã
actul de identitate trebuie sã se

prezinte la serviciul nostru CU
15 ZILE ÎNAINTE DE
EXPIRARE, având asupra lor
urmãtoarele documente:
- documentul de identitate
expirat;
- cartea de alegãtor (unde
este cazul);
- certificatul de naºtere –
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie –
original ºi copie (unde este
cazul);
- hotãrârea de divorþ – original ºi copie (unde este cazul);

- certificatele de naºtere ale
copiilor sub 14 ani – original ºi
copie;
- certificatul de deces –
original ºi copie (unde este
cazul);
- actul de proprietate asupra
imobilului/locuinþei – original ºi
copie -, adeverinþã de la
Registrul agricol sau alte acte
doveditoare privind domiciliul;
- chitanþã fiscalã de 11 lei – 4
(patru) lei taxa de timbru ºi 7
(ºapte) lei taxa de eliberare a
documentului – se achitã la

casieria Primãriei oraºului original ºi copie (unde este
Tãlmaciu.
cazul);
- hotãrârea de divorþ –
Tinerii care împlinesc vârsta de original ºi copie (unde este
14 (paisprezece) ani se vor cazul);
prezenta la serviciul nostru cu
- actul de proprietate asupra
unul dintre pãrinþi, LA 15 ZILE DE imobilului/locuinþei – original ºi
LA DATA ÎMPLINIRII VÂRSTEI copie -, adeverinþã de la
DE 14 ANI, având asupra lor Registrul agricol sau alte acte
urmãtoarele documente:
doveditoare privind domiciliul;
- certificatul de naºtere –
- chitanþã fiscalã de 11 lei – 4
original ºi copie;
(patru) lei taxa de timbru ºi 7
- documentul de identitate al (ºapte) lei taxa de eliberare a
pãrintelui – original ºi copie;
documentului – se achitã la
- certificatul de cãsãtorie – casieria Primãriei oraºului

Tãlmaciu.
Cetãþenii care solicitã carte
de identitate provizorie, în
condiþiile legii, pe lângã actele
necesare, au nevoie de douã
fotografii 3/4 cm, având în
partea de jos o bandã albã de
7 mm.
VÃ ATENÞIONÃM CÃ
NERESPECTAREA TERMENELOR LEGALE MENÞIONATE MAI SUS VA FI
SANCÞIONATÃ PECUNIAR,
CONFORM LEGII!!!

rosu galben albastru negru

Duminicã, 1 noiembrie, a fost o zi cu o importanþã deosebitã pentru
credincioºii ortodocºi din Racoviþa ºi pentru Parohia Ortodoxã de
aici. Începând cu aceastã zi, comuna ºi credincioºii au un nou preot
paroh ortodox- Iridon Dumitru. Noul preot îl înlocuieºte pe cel ce a
fost parohul acestei comunitãþi timp de 37 de ani, pr
pr.. Mircea
Dumitru, ce s-a pensionat.
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Informare cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al comunei Racoviþa din data de 1 octombrie 2009
ªedinþa a început în
prezenþa a 8 consilieri locali
(domnii Aurel Bobanga ºi
Marius Telebuº lipsesc
motivat, iar doamna Marieta
Zaharie a anunþat cã întârzie).
Au participat, de asemenea,
doamna primar Florina Peciu
Florianu ºi secretarul
comunei, Virginia Pavel.
Preºedinte de ºedinþã a fost
consilierul Ioan Fogoroº.
Au
fost
adoptate
urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 63/2009
privind rectificarea bugetului
de venituri ºi cheltuieli pe anul
2009;
2. Hotãrârea nr. 64/2009
privind
avizarea
documentaþiei PUZ pentru
terenul situat în CF 4100
Sebeºu de Sus, nr. top. 237,
nr. parcelã 1788/16, în
suprafaþã de 800 mp.

S-a aprobat forma ºi
conþinutul noului contract de
închiriere încheiat cu societatea
SC Boomerang SRL.
Nu s-a aprobat cererea
doamnei Sofia Rada privind
concesionarea terenului
aparþinând cabanei Suru- s-a
propus efectuarea unei noi
evaluãri ºi de asemenea,
trecerea terenului în domeniul
privat al comunei. Se va iniþia
un proiect de hotãrâre pentru
anularea concesiunii, dupã care
se va demara scoaterea la
licitaþie publicã.
S-a aprobat cererea
domnului Vasile Mãerean din
Racoviþa- I se vor acorda 8
saci de ciment pentru
efectuarea de rigole stradale în
faþa locuinþei. Lucrãrile de
execuþie vor fi urmãrite de
viceprimarul comunei, Simion
Olariu.

Nu a fost aprobatã cererea
domnului Ioan Breteºan pentru
acordarea de materiale
necesare reparãrii podului din
faþa casei- în prezent nu sunt
sume disponibile pentru poduri
ºi podeþe, iar asemenea lucrãri
de reparaþii sau consolidãri se
pot face doar de persoane
autorizate.
Au fost analizate o serie de
cereri privind scutirea de la
platã a taxei de salubritate ºi sau luat urmãtoarele decizii:
- Laurian Maxim (Racoviþa,
nr. 173)– va achita din urmã ºi
va fi scutit în continuare;
- Ileana Comºa (Racoviþa, nr.
183)- s-a aprobat, urmând a
achita taxa pentru o persoanã;
- Maria Limbãºan (Racoviþa,
nr. 49)- nu se aprobã;
- Ioan Pamfiloiu (Sebeºu de
- Ieronim Fogoroº (Sibiu- va achita taxa pentru o achita din urmã iar în continuare
va achita taxa pentru o Sus- SUA), va achita din urmã
pentru casa din Racoviþa)- va persoanã;
- Valentin Mareas (Avrig)- va persoanã;
iar în continuare va fi scutit.
achita din urmã iar în continuare

La ºedinþã au participat toþi
cei 11 consilieri locali în functie,
doamna primar, viceprimarul ºi
secretarul comunei.
Preºedinte de ºedinþã a fost
domnul Ioan Fogoroº.
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 65/2009
privind rectificarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul
2009;

2. Hotãrârea nr. 66/2009
privind modificarea listelor de
investiþii aprobate prin HCL nr.
35/2009 din bugetul propriu al
comunei Racoviþa pe anul
2009;
3. Hotãrârea nr. 67/2009
privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate a indicatorilor
tehnico-economici, a planului
de evoluþie a tarifelor, a planului
de investiþii ºi a cofinanþãrii

pentru ”Sistemul de Management Integrat al Deºeurilor în
judeþul Sibiu”;
4. Hotãrârea nr. 68/2009
privind aprobarea bugetului ADI
ECO Sibiu pentru anul 2009 ºi
a cotizatiei pentru anul 2009;
5. Hotãrâreanr. 69/2009
privind aprobarea actelor
adiþionale la Statutul ºi Actul
Constitutiv al ADI ECO Sibiu ºi
a cotizaþiei pe anul 2010 a

membrilor ADI ECO Sibiu;
6. Hotãrârea nr. 70/2009
privind aprobarea Contractului
de asociere a unitãþilor administrativ- teritoriale membre
ADI ECO Sibiu pentru proiectul
Sistemul de Management Integrat al Deºeurilor în judeþul
Sibiu.
Toate proiectele de hotãrâre
au fost iniþiate de primarul comunei, Florina Peciu Florianu.

DISPOZIÞIA NR. 249/2009 privind delimitarea ºi
numerotarea secþiilor de votare pentru alegerea
Preºedintelui României în anul 2009
Florina Peciu Florianu, primarul comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu,
Având în vedere adresa cu
nr. 10883/2009 a Instituþiei
Prefectului- Judeþul Sibiu
Direcþia Verificarea legalitãþii, a aplicãrii actelor
normative ºi contencios
administrativ,
În conformitate cu prevederile OUG nr. 95/2009

privind modificarea ºi completarea Legii nr. 370/2004
pentru alegerea Preºedintelui
României în anul 2009,
În temeiul art. 63 alin. 1
litera a, art. 68 alin.1, art. 115
alin.1 litera a din Legea nr.
215/2001
privind
administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
DISPUN:

Art. 1- Se delimiteazã ºi
numeroteazã secþiile de
votare ºi se stabilesc urmãtoarele locaþii ale secþiilor
de votare din comuna Racoviþa, în vederea organizãrii
ºi desfãºurãrii alegerilor
pentru Preºedintele României din anul 2009, astfel:
- Secþia de votare nr. 1satul Racoviþa, cu sediul în
Cãminul Cultural- Club

Program special la Serviciul
Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor al
oraºului Tãlmaciu

Racoviþa, nr. 90;
Primar
Florina Peciu Florianu
- Secþia de votare nr. 2Contrasemneazã
satul Sebeºu de Sus, cu
Secretar
sediul în ªcoala Generalã
Virginia Pavel
ªebeºu de Sus, nr. 34.
Art. 2- Prezenta dispoziþie
NOTÃ
va fi afiºatã pentru cunoºtinþa
celor interesaþi la afiºierul
Spre deosebire de alþi ani,
unitãþii.
pentru desfãºurarea cât mai
corectã
a
procesului
Emisã în Racoviþa, la data electoral ºi eliminarea
de 22 septembrie 2009.
eventualelor
fraude



Pentru perioada 20 octombrie 2009 - 5 decembrie 2009, programul de lucru cu publicul al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor al oraºului Tãlmaciu este
urmãtorul:

LUNI- SÂMBÃTÃ: între orele 8 ºi 20
DUMINICA ÎNCHIS
ATENÞIE
În zilele de duminicã, 22 noiembrie ºi 6 decembrie, Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor al oraºului Tãlmaciu va avea program cu publicul între orele 7 ºi 21.

electorale, la alegerile
prezidenþiale 2009 vor fi
organizate ºi secþii speciale
de votare. La aceste secþii
vor vota alegãtorii care în
ziua votãrii se aflã în altã
comunã, oraº sau municipiu
decât cel de domiciliu. În
comuna Racoviþa, secþia
specialã de votare va fi
organizatã
în
localul
Primãriei (nr. 416).

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.

rosu galben albastru negru

Informare privind ºedinþa extraordinarã a Consiliului Local al
comunei Racoviþa din data de 29 octombrie 2009
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Ordinea candidaþilor pe buletinul de vot la
alegerile pentru Preºedintele României
La alegerile pentru
Preºedintele României ce se
vor desfãºura în data de 22
noiembrie 2009, vor participa
12 condidaþi. Dintre aceºtia, 9
reprezintã partide politice,
alianþe electorale sau

organizaþii ale minoritãþilor
naþionale, iar 3 sunt candidaþi
independenþi. În urma
desfãºurãrii tragerii la sorþi,
ordinea candidaþilor pe
buletinul de vot a fost stabilitã
dupã cum urmeazã:

1 .George-Crin-Laurenþiu
Antonescu (Partidul Naþional
Liberal)
2. Mircea Dan Geoanã
(Alianþa Electoralã PSD + PC)
3. Hunor Kelemen (Uniunea
Democratã Maghiarã din

România)
4. Traian Bãsescu (Partidul
Democrat Liberal)
5. Sorin- Mircea Oprescu
(candidat independent)
6. George Becali (Partidul
Noua Generaþie - Creºtin

Democrat)
7. Ovidiu- Cristian Iane
(Partidul Ecologist Român)
8.Gheorghe-Eduard
Manole (candidat independent)
adim- Tudor
Vadim9. Corneliu V
(Partidul România Mare)

10.Remus-Florinel
Cernea (Partidul Verde)
11 . C o n s t a n t i n - N i n e l
Potîrcã (candidat independent)
Constantin
Rotaru
12.Constantin
(Partidul Alianþa Socialistã)

ALEGEREA PREªEDINTELUI ROMÂNIEI ªI REFERENDUMUL NAÞIONAL DIN 22 NOIEMBRIE 2009

Cine are drept de vot?
Au drept de vot cetãþenii români
care au împlinit vârsta de 18 ani
pânã în ziua alegerilor inclusiv.
Cine nu are drept de vot?
Debilii sau alienaþii mintal, puºi sub
interdicþie;
Persoanele condamnate, prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã,
la pierderea drepturilor electorale.
Unde votãm?
Fiecare alegãtor voteazã la
secþia de votare unde este arondat
potrivit domiciliului.
Alegãtorul care, în ziua votãrii se
aflã în altã comunã, oraº sau
municipiu decât cel de domiciliu,
voteazã numai la secþiile de votare
speciale, constituite, de regulã, în
gãri, autogãri, aerogãri ºi în campusurile universitare. Membrii birourilor electorale ale secþiilor de
votare ºi persoanele însãrcinate cu
menþinerea ordinii voteazã la secþia
de votare unde îºi desfãºoarã
activitatea.
Când votãm?
Votarea începe la ora 7,00 ºi se
încheie 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. Alegãtorii care la
ora 21,00 se aflã în sala unde se
voteazã pot sã îºi exercite dreptul
de vot.
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 ori
paºaportul diplomatic, paºaportul
diplomatic electronic, paºaportul de
serviciu, paºaportul de serviciu
electronic, iar în cazul elevilor din
ºcolile militare, carnetul de serviciu
militar, valabile în ziua votãrii.
Atenþie!
Cetãþenii români cu domiciliul în
strãinãtate care voteazã în România
îºi pot exercita dreptul de vot pe
baza paºaportului simplu, paºaportului simplu electronic ºi paºaportului
simplu temporar. Dacã alegãtorul
voteazã la o secþie de votare specialã, trebuie sã completeze o declaraþie pe proprie rãspundere privind
faptul cã nu a mai votat ºi nu va mai
vota la altã secþie de votare, nici
pentru alegerea Preºedintelui
României, nici la referendumul naþional din 22 noiembrie. Formularul
declaraþiei îi va fi înmânat de cãtre
preºedintele secþiei de votare sau
de membrul desemnat de acesta.
Pot vota numai pentru
alegerea Preºedintelui
României sau numai pentru
referendum?
Da. Dupã verificarea actului de
identitate, preºedintele secþiei de
votare sau membrul desemnat de
acesta întreabã alegãtorul dacã
doreºte sã-ºi exercite dreptul de vot
atât pentru alegerea Preºedintelui
României cât ºi pentru referendum
sau numai pentru unul dintre
aceste scrutine. Listele ºi tabelele
electorale conþin douã rubrici

separate destinate semnãturii
alegãtorului: o rubricã pentru alegerea Preºedintelui României ºi o
altã rubricã pentru referendumul naþional. Dacã a optat pentru ambele
consultãri electorale, alegãtorul va
semna în lista sau tabelul electoral
în ambele rubrici. Dacã alegãtorul a
optat pentru una dintre consultãrile
electorale, va semna numai în
rubrica destinatã acesteia iar
preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare va bara, în prezenþa alegãtorului, cu o linie orizontalã, cealaltã rubricã de semnãturã
rãmasã neutilizatã.
Atenþie!
În situaþia în care alegãtorul, din
motive bine întemeiate, constatate
de cãtre preºedintele biroului electoral al secþiei de votare, nu poate
semna în lista electoralã, preºedintele face o menþiune în listã, confirmatã prin semnãtura sa ºi a încã
unui membru al biroului electoral.
Câte buletine de vot mi se
vor înmâna?
În baza semnãturii în copia de pe
lista electoralã permanentã sau în
tabel, dupã caz, preºedintele sau
membrul biroului electoral al secþiei
de votare desemnat de acesta îi va
încredinþa alegãtorului buletinele de
vot ºi ºtampila cu menþiunea
"VOTAT" pe care acesta o va aplica
pe buletinul de vot. Alegãtorul care
va dori sã-ºi exercite dreptul de vot
numai pentru alegerea Preºedintelui
României va primi un buletin de vot.
Alegãtorul care va dori sã-ºi exercite dreptul de vot numai pentru
referendumul naþional va primi douã
buletine de vot, unul negru ºi altul
albastru. Alegãtorul care va dori sãºi exercite dreptul de vot pentru ambele consultãri electorale va primi 3
buletine de vot: unul pentru alegerea Preºedintelui României ºi alte
douã buletine distincte pentru
referendum.
Cine are acces în cabina
de vot?
Fiecare alegãtor voteazã
separat, în cabine închise.
Atenþie!
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
acreditate sau al membrilor biroului
electoral al secþiei de votare.
Preºedintele secþiei de votare poate
lua mãsuri ca staþionarea unui
alegãtor în cabina de votare sã nu
se prelungeascã nejustificat.
Cum aplicãm ºtampila pe
buletinele de vot?
Fiecare alegãtor are dreptul la un
singur vot pentru fiecare dintre
consultãrile electorale. Alegãtorul
care ºi-a exercitat dreptul de vot ºi
cãruia i s-a aplicat pe actul de
identitate timbrul autocolant sau,
dupã caz, ºtampila cu menþiunea
VOTAT ºi data scrutinului, nu îºi va
putea exercita încã o datã dreptul
de vot în data de 22 noiembrie 2009

indiferent dacã a votat pentru una
sau pentru ambele consultãri
electorale. ªtampila cu menþiunea
"VOTAT" se aplicã înãuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele ºi
numele candidatului pe care îl
voteazã.
Ce se întâmplã dacã am
aplicat greºit ºtampila pe
buletinul de vot?
La cererea alegãtorului, în cazul
în care acesta a aplicat greºit
ºtampila cu menþiunea "VOTAT", dar
nu a introdus buletinul în urnã,
preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare îi poate elibera,
numai o singurã datã, un nou
buletin, reþinând ºi anulând buletinul
de vot iniþial.
Atenþie!
SUNT VALABILE
• buletinele de vot pe care
opþiunea alegãtorului este evidentã
deºi ºtampila cu menþiunea "VOTAT"
aplicatã a depãºit limitele
patrulaterului;
• buletinele de vot pe care tuºul
s-a imprimat ºi pe cealaltã parte a
foii pe care a fost aplicatã ºtampila
cu menþiunea "VOTAT";
• buletinele de vot pe care
ºtampila a fost aplicatã de mai multe
ori în acelaºi patrulater sau atât întrun patrulater cât ºi în afara oricãrui
alt patrulater.
Efectuarea de ºtersãturi sau
acoperirea prin scriere a buletinelor
de vot nu atrage nulitatea acestora!
SUNT 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 cu menþiunea
"VOTAT";
• buletinele de vot la care ºtampila
cu menþiunea "VOTAT" este aplicatã
pe mai multe patrulatere sau în afara
acestora.
Buletinele de vot nule nu intrã în
calculul voturilor valabil exprimate!
Introducerea buletinului/
buletine
lor de vot în urnã ºi
buletinelor
restituirea ºtampilei
Dupã ce a votat, alegãtorul îndoaie buletinele, astfel încât pagina
netipãritã care poartã ºtampila de
control sã rãmânã în afarã ºi le introduce în urnã, având grijã sã nu se
deschidã. Îndoirea greºitã a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
Atenþie!
În secþia de votare vor exista 3
urne de vot distincte, câte una pentru fiecare tip de buletin. Totuºi,
introducerea buletinului de vot în altã
urnã decât cea destinatã special
destinatã nu va atrage nulitatea
acestuia. ªtampila încredinþatã
pentru votare se restituie preºedintelui sau acelor membri ai biroului
electoral al secþiei de votare
desemnaþi de acesta care o aplicã
pe actul de identitate al alegãtorului
sau aplicã un timbru autocolant,
dupã caz ºi înscrie data scrutinului.
Alegãtorul care ºi-a exercitat dreptul
de vot ºi cãruia i s-a aplicat pe actul
de identitate timbrul autocolant sau,
dupã caz, ºtampila cu menþiunea
VOTAT ºi data scrutinului, nu îºi va

putea exercita încã o datã dreptul
de vot în data de 22 noiembrie
2009, indiferent dacã a votat pentru
una sau pentru ambele consultãri
electorale.
Se poate contesta
identitatea unui alegãtor?
Candidaþii ºi oricare alegãtor au
dreptul sã conteste identitatea
persoanei care se prezintã la vot.
În acest caz, identitatea se stabileºte
de preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare prin orice mijloace
legale. În cazul în care contestaþia
este întemeiatã, preºedintele biroului
electoral al secþiei de votare îl va
opri de la votare pe alegãtorul
contestat, va consemna faptul întrun proces verbal ºi va sesiza
aceastã situaþie autoritãþilor
competente.
Când poate fi suspendatã
votarea?
Preºedintele biroului electoral al
secþiei de votare poate suspenda
votarea pentru motive temeinice.
Durata totalã a suspendãrilor nu
poate depãºi o orã. Suspendarea
este anunþatã prin afiºare la uºa
sediului secþiei de votare imediat ce
s-a produs evenimentul care a
declanºat suspendarea.
Cine poate vota prin
intermediul urnei speciale?
- Alegãtorii netransportabili din
motive de boalã sau invaliditate(cererea scrisã trebuie depusã cel
mai târziu în preziua votãrii ºi trebuie
sã aibã anexate copiile actelor
medicale sau ale altor acte oficiale
din care sã rezulte cã alegãtorul
respectiv este netransportabil);
- Persoanele reþinute, deþinute în
baza unui mandat de arestare
preventivã - (cererea scrisã a
acestora trebuie depusã la
directorul locului de deþinere, cel mai
târziu cu 2 zile înainte de ziua
votãrii);
- Persoanele care executã o
pedeapsã privativã de libertate, dar
care nu ºi-au pierdut drepturile
electorale- (cererea scrisã a
acestora trebuie depusã la
directorul penitenciarului, cel mai
târziu cu 2 zile înainte de ziua
votãrii).
Atenþie!
• În preziua votãrii, preºedintele
biroului electoral al secþiei de votare
primeºte cererile de votare prin
intermediul urnei speciale, în
intervalul orar 18,00 – 20,00.
• În raza unei secþii de votare se
utilizeazã o singurã urnã specialã.
• Urna specialã se poate deplasa
numai în raza teritorialã arondatã la
respectiva secþie de votare.
• Urna specialã poate fi
transportatã numai de membrii
biroului electoral al secþiei de votare.
Când se organizeazã al
doilea tur de scrutin pentru
alegerea Preºedintelui
României?
Al doilea tur de scrutin se
organizeazã în cazul în care nici unul
dintre candidaþi nu a întrunit, în
primul tur de scrutin, majoritatea
voturilor alegãtorilor înscriºi în listele
electorale permanente. În al doilea
tur de scrutin participã primii 2
candidaþi care au obþinut cel mai

mare numãr de voturi, valabil
exprimate pe întreaga þarã la primul
tur.
Al doilea tur de scrutin are loc la
doua sãptãmâni de la primul tur de
scrutin, în aceleaºi secþii de votare,
sub conducerea operaþiunilor de
cãtre aceleaºi birouri electorale ºi pe
baza aceloraºi liste de alegãtori de
la primul tur. Este declarat ales
candidatul care a obþinut cel mai
mare numãr de voturi valabil
exprimate.
Cum este protejat dreptul
de vot?
Împiedicarea, prin orice mijloace,
a liberului exerciþiu al dreptului de a
alege se pedepseºte cu închisoarea
de la 6 luni la 3 ani.
Ce fapte pot aduce atingere
dreptului de vot sau altor drepturi
ale mele ca alegãtor?
• refuzul de a permite alegãtorului, care face dovada faptului cã
are dreptul, sã voteze la secþia de
votare la care se prezintã pentru
exercitarea dreptului de vot;
• refuzul de a primi ºi înregistra o
întâmpinare, contesta?ie sau orice
altã cerere a alegãtorului, formulatã
în scris;
• refuzul de a înmâna buletinul de
vot ºi ºtampila cu menþiunea
"VOTAT" alegãtorului care a semnat
în lista electoralã;
• neaplicarea pe actul de
identitate a ºtampilei cu menþiunea
"VOTAT" sau a timbrului autocolant,
dupã caz, precum ºi reþinerea
actului de identitate, fãrã motive
întemeiate, de cãtre membrii biroului
electoral al secþiei de votare;
Aceste fapte constituie
contravenþii ºi se sancþioneazã cu
amenzi al cãror cuantum variazã
între 1000 ºi 10000 lei.
Atenþie!
Ca alegãtor am obligaþia de a
respecta prevederile legale referitoare la organizarea ºi desfãºurarea alegerilor.

Ce fapte pot constitui o
încãlcare a legii?
Constituie contravenþii ºi se
sancþioneazã cu amenzi al cãror
cuantum variazã între 1000 ºi
10.000 lei urmãtoarele fapte:
• nerespectarea interdicþiei privind
prezenþa altor persoane în cabina
de vot;
• continuarea propagandei electorale dupã încheierea acesteia,
precum ºi sfãtuirea în ziua votãrii a
alegãtorilor la sediul secþiilor de
votare sã voteze sau sã nu voteze
un anumit candidat.
Legea sancþioneazã urmãtoarele
infracþiuni:
• Atacul, prin orice mijloace,
asupra localului secþiei de votare.(Se pedepseºte cu închisoarea de
la 2 la 7 ani ºi interzicerea exercitãrii
unor drepturi.);
• Oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinãrii alegãtorului sã voteze ori sã
nu voteze un anumit candidat. Nu
intrã în aceastã categorie bunurile
cu valoare simbolicã, inscripþionate
cu însemnele unei formaþiuni politice.(Se pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 5 ani ºi interzicerea
exercitãrii unor drepturi.);
• Fapta persoanei care voteazã:
a) fãrã a avea acest drept;
b) de douã sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnã a mai
multor buletine de vot decât are
dreptul un alegãtor.- (Se pedepseºte
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendã ºi interzicerea
exercitãrii unor drepturi.);
• Utilizarea unei cãrþi de alegãtor
sau a unui act de identitate nul ori
fals, sau a unui buletin de vot fals.(Se pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amendã ºi
interzicerea exercitãrii unor
drepturi.).
Informaþiile provin de la
Autoritatea Electoralã Permanentã
din România (www.roaep.ro).

Cu ocazia alegerilor prezidenþiale 2009 va fi organizat ºi
un referendum naþional cu
privire la reducerea numãrului
de parlamentari ºi trecerea la
un parlament unicameral.
Cetãþenii vor semna de douã
ori, dacã doresc sa voteze ºi
la referendum: o datã pentru a
primi buletinul de vot pentru
alegerile prezidenþiale ºi a
doua oarã dacã doresc sã
ridice ºi cele douã buletine de
vot pentru referendum
(buletinul de vot pentru
referendum cu privire la
reducerea numãrului de
parlamentari ºi buletinul de vot
pentru referendum cu privire la
trecerea la Parlament
unicameral).
Reducerea
numãrului de
parlamentari
Sunteþi de acord cu reducerea numarului de parla-

mentari la maximum 300?
În funcþie de rãspunsul
dumneavoastrã, va trebui sa
aplicaþi ºtampila de votat pe
una din cele douã opþiuni de
vot, DA sau NU, din buletinul
de vot.
În momentul de faþã, în
România existã un numãr 334
locuri pentru deputaþi ºi 137
pentru senatori.

Referendum 2009

Parlament unicameral
Dacã sunteþi de acord cu
trecerea la un Parlament
unicameral?
În funcþie de rãspunsul
dumneavoastrã, va trebui sa
aplicaþi ºtampila de votat pe
una din cele douã opþiuni de
vot, DA sau NU, din buletinul
de vot.
În momentul de faþã, în
România existã douã camere
ale Parlamentului: Camera
Deputaþilor ºi Senatul.

rosu galben albastru negru
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Ediţia a II-a a Festivalului „Produse şi
tradiţii în Ţara Oltului”
dinea de produse expuse sau
prezentate etc, constituind o
atracþie suficient de convingãtoare pentru ca aceºtia sã fie
prezenþi la sãrbãtoare, în ciuda
condiþiilor meteorologice care nu
se anunþau deloc promiþãtoare
pentru o asemenea manifestare
în aer liber ºi care au ameninþat
organizatorii pe tot parcursul zilei
de desfãºurare. Cum era ºi normal pentru o asemenea acþiune,
nici de acestã datã n-au lipsit
muzica ºi dansul popular, mâncãrurile ºi bãuturile specifice locului,
premiile ºi diplomele de tot felul,
invitaþii din diverse domenii de
activitate, dar nici alte suprize
pregãtite de organizatori, toate
acestea fãcând din Festivalul
„Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”
o reþetã de succes. Ediþia a II-a

a festivalului a fost organizatã de
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã „Þara Oltului”, Primãria
comunei Porumbacu de Jos, Asociaþia „Prietenii Avrigului” ºi
Asociaþia locuitorilor de la poalele
Negoiului. La fel ca ºi la prima
ediþie, desfãºuratã anul trecut pe
teritoriul comunei Cârþa (intersecþia DN 1 ºi DN 7), câºtigãtoarea ediþiei 2009 a fost comuna
Porumbacu de Jos.

Tradiþia Þãrii
Oltului
„Produse ºi tradiþii în Þara
Oltului” s-a adresat producãtorilor agricoli, meºteºugarilor tradiþionali, operatorilor din industria
turisticã, precum ºi comunitãþii
rurale din aceastã regiune. Organizatorii ºi-au propus sã evidenþieze produsele cu tradiþie din
Þara Oltului, sã identifice ºi sã
punã în valoare producãtorii ºi
produsele de calitate din aceastã
regiune. De asemenea, prin
aceastã acþiune se intenþioneazã
stimularea interesul operatorilor
de turism pentru descoperirea
produselor din Þara Oltului, lucru
ce ar duce la dezvoltarea agroturismului. Membri Asociaþiei Grupul de Acþiune Localã „Þara
Oltului” au realizat acest proiect
deoarece, deºi zona Þãrii Oltului
are tradiþii la fel de vechi ca ºi
celelalte zone montane, atât în
domeniul agrar, cât ºi al meºteºugurilor, acestea sunt mai puþin
cunoscute, turismul fiind orientat
în cea mai mare parte spre
cãrãrile montane. La ediþia din
acest an au fost reprezentate

urmãtoarele unitãþi adimnistrativ
teritoriale: comunele Arpaºu de
Jos, Cârþiºoara, Porumbacu de
Jos, Racoviþa, Boiþa ºi oraºul
Avrig (Comuna Racoviþa a fost
reprezentatã de urmãtorii expozanþi: Iulian Stoichiþã- produse
apicole, Simion Ivan- produse
apicole ºi mere, David Marius
Ivan- brânzã de burduf de la
munte, Maria Cândea- þesãturi,
Maria Tãrâþã- þesãturi). Din
pãcate, nici un producãtor din
comunele Turnu Roºu ºi Cârþa
nu a fost prezent, standurile
organizate pentru aceste localitãþi
rãmânând neocupate.

Evidenþiaþii ediþiei
La fel ca ºi anul trecut, cei mai
valoroºi expozanþi au fost evidenþiaþi de juriul festivalului. Au
fost acordate diplome de excelenþã urmãtorilor: Mirela Moldoricoane pe sticlã (Avrig), Dumitru
Tãmãºel - produse din piele
(Bradu), Ramona Stoica - þesãturi ºi împletituri (Avrig), comuna
Racoviþa- aranjament stand,

Nicolae Tarcea- brânzeturi ºi
produse de oaie (Cârþiºoara),
Nelu Pãºtinã- produse decorative
din lemn, lada de zestre + cel mai
tânãr voluntar (Porumbacu de
Jos), familia Stoica- produse din
miere ºi produse vegetariene
(Porumbacu de Jos), Liviu
Albean- þuicã (Porumbacu de
Jos), Valeria Popianoº- hibãzã
(Porumbacu de Sus), Ionel Anghelea- produse lactate + cei mai
frumoºi bivoli (Porumbacu de
Sus), grupul de strigãtoare din
Porumbacu de Sus- strigãturi tradiþionale, Victoria Marin- pâine de
casã + sarmale (Arpaºu de Sus),
Marioara Nan- cojoace (Arpaºu
de Sus), Martin Mueller- produse
tradiþionale din Þara Oltului
(Complexul Albota), Vasile Vasuproduse agricole (Arpaºu de
Jos). Premiile speciale au fost
acordate urmãtorilor: De Antonio
Fabio- un strãin adaptat tradiþiei
(Avrig), Codruþa ºi Mihai Bucºamândria de a purta portul popular
ºi produse (Avrig), Vlad Florin
Lãzãriciu- mândria de a purta

portul popular (Porumbacu de
Sus), Elisabeta Cãldãrar- mândria de a purta portul tradiþional
(Porumbacu de Jos), Ilinca
Ioana Lãzãriciu- cel mai tânãr
participant în costum popular (Porumbacu de Sus), Grupul artistic
Scorei- program artistic, Tibi
Zigarov- pastramã ºi þipãu (Porumbacu de Sus), Valer Cotoarã- carul
cu bivoli (Porumbacu de Jos),
Mihai Muºat- cel mai frumos câine
din rasa Ciobãnesc mioritic (Porumbacu de Jos), grupul þesãtoarelor din Avrig- þesãturi ºi produse
diverse, David Ivan- brânzeturi
(Racoviþa), Dumitru Cermoneamiere ºi produse apicole (Avrig),
Ferma de ovine Pavel Constantin- originalitate (Sãcãdate),
Asociaþia „La poalele Negoiului”familia Petrar- implicarea tinerei
generaþii în continuarea tradiþiilor
locale (Porumbacu de Sus),
familia Basarabã M.- brânzeturi
de oaie (Boiþa), Mãrioara Lupulipii (Porumbacu de Sus), Aurelia
Dobrilã- covoare (Arpaºu de
Sus).

S-au descurcat singuri... Sărbătoriţii lunii noiembrie

Pe la jumãtatea lunii iunie a
acestui an (11-12 iunie 2009), un
trasnet nãprasnic a surprins în
teren, pe muntele Muma din apropierea oraºului Tãlmaciu, o turmã
de oi ºi a omorât, pe loc, aproape
270 de animale. Proprietarii animalelor trãsnite în acest nefericit
incident sunt câteva persoane din
mai multe localitãþi ale judeþului. La
scurt timp dupã acest moment,
preºedintele unei asociaþii naþionale
ce îºi propune sã reprezinte ºi interesele crescãtorilor de ovine a
promis, prin intermediul presei, cã
va iniþia o serie de acþiuni ºi activitãþi, prin care va invita proprietarii
de animale ºi oamenii cu stare financiarã bunã sã facã donaþii, astfel
încât cei ce au avut de suferit din
cauza trãsnirii animalelor sã-ºi
refacã efectivul, sau mãcar, sã-ºi
recupereze o parte din pagubã.
Zilele trecute, am fost contactat de
proprietarii oilor trãsnite pe Muntele
Muma, care m-au informat cã, deºi
au trecut câteva luni bune de la
acest incident, nimeni nu i-a ajutat
învreun fel pentru recuperarea
pagubelor suferite sau refacerea
numãrului de animale. „Nu vrem sã
fim înþeleºi greºit, dar având în
vedere cã nu s-a întâmplat nimic

de când ne-au fost omorâte animalele, doar acele promisiuni,
considerãm cã oamenii trebuie sã
cunoascã adevãrul. Mai ales cã,
noi avem tot mai mult impresia cã
acele promisiuni de ajutorare au
avut doar unele scopuri strãine de
cauzã, cã unele persoane s-au
folosit de acestea pentru a-ºi
construi un capital de imagine ºi
atât. Cei mai mulþi dintre noi, cei ce
am avut de suferit, nu am stat cu
mâinile în sân, ne-am refãcut numãrul de animale prin forþe proprii.
E normal sã fie aºa, cã doar din
aceastã activitate (oieritul) ne câºtigãm pâinea ºi ne întreþinem familiile.

Pentru cã existã unele persoane
ce sunt dezinformate, care vorbesc
doar lucruri neadevãrate despre
drama trãitã de noi, trebuie sã
facem cunoscut faptul cã nu am fost
ajutaþi nicicum dupã ce ne-au fost
trãsnite animalele, fiecare s-a descurcat prin forþe proprii. Nu vrem
ca unii sã-ºi facã imagine ºi sã se
facã cunoscuþi folosindu-se de necazul nostru, dar nici sã se creadã
cã ne-am îmbogãþit de pe urma
unor donaþii, inexistente, de altfel.”,
ne-a spus D.I., unul dintre cei ce
au suferit cele mai mari pagube dupã ce trãsnetul a lovit turma de oi
D.F
de pe Muntele Muma.
D.F..

Continuãm publicarea numelor tuturor cetãþenilor comunei,
cu vârsta de cel puþin 70 de ani, ce îºi aniverseazã ziua de
naºtere în aceastã lunã. Aceastã rubricã a fost realizatã cu
sprijinul consilierului local Ana Mãerean, ce s-a ocupat de
c o l e c t a r e a d a t e l o rr..

RACOVIÞA
Gheorghe Vasiu (nr. 51),
Eugenia Spãtãcean (nr. 73),
Ana Gerea (nr. 83), Filofteia
Rusu (nr. 149), Maria Bobanga
(nr. 201), Maria Fogoroº (nr.
205), Ana David (nr. 211),
Gheorghe Ignat (nr. 247), Emilia
Metea (nr. 249), Ecaterina
Lazea (nr. 263), Maria Drãgoiu
(nr. 304), Eva Maxim (nr. 313),
Maria Prodan (nr. 317), Iosif
Comãnean (nr. 323), Ana Suciu
(nr. 378), Ana Limbãºan (nr.
405), Viorica Cãlin (nr. 410),
Paraschiva Hulpuº (nr. 454),
Ieronim Stoichiþã (nr. 495),
Cornel Rusu (nr. 496), Rafira
Ionuºiu (nr. 522), Laurian David
(nr. 568).

Bãnceu (nr. 26), Dumitru Lugojan
(nr. 25)- 103 ANI!!!, Gheorghiþa
Stoia (nr. 29), Dumitru Stãnilã
(nr. 68), Victoria Stãnilã (nr. 68),
Maria Popa (nr. 92), Iustina
Cãpãþânã (nr. 120), Mihai Floare
SEBEªU DE SUS
(nr. 126), Ana Vulcu (nr. 136),
Eugen Bãlãu (nr. 19), Viorica Ioan Lupu (nr. 142), Maria Sinu

(nr. 201), Vasile Totan (nr. 232),
Ana Tatu (nr. 268), Maria Radu
(nr. 271), Vasile Neamþu (nr.
303).
Urãm sãrbãtoriþilor din
aceastã lunã multã sãnãtate,
fericire ºi bucurii alãturi de cei
dragi. LA MULÞI ANI!

rosu galben albastru negru

Duminicã, 18 octombrie
2009, pe pajiºtea situatã la intrarea dinspre Avrig în comuna
Porumbacu de Jos (partea
dreaptã a DN 1), s-a desfãºurat
ediþia a II-a a Festivalului „Produse ºi tradiþii în Þara Oltului”.
Manifestarea, o adevãratã sãrbãtoare a tot ceea ce înseamnã
tradiþie, obicei, meºteºug sau
produs din aceastã parte a judeþului, cunoscutã ºi sub numele
de Þara Oltului, a adunat la
standuri 50 de diverºi producãtori din întraga zonã, dornici
ºi mândri sã-ºi expunã rodul
muncii, sã împãrtãºeascã vizitatorilor câte ceva din ceea ce
înseamnã „Produs în Þara Oltului”. Cele câteva mii de vizitatori
au avut ce vedea, diversitatea
producãtorilor prezenþi, multitu-

