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Au sosit voluntarii belgieni de la SCOUT
Tinerii belgieni au fost
primiþi la sediul administraþiei
locale a comunei de primarul
Florina Peciu Florianu, ce a
þinut sã le ureze bun venit ºi
ºi-a exprimat bucuria pentru
faptul cã, al doilea an consecutiv, aici se poate derula
programul ce a intermediat
aceastã vizitã. De asemenea,
edilul ºef din Racoviþa a þinut
sã cunoascã câte ceva despre
fiecare dintre cei 6 voluntari
(cinci fete ºi un bãiat) ºi împreunã cu aceºtia, au stabilit
o parte a detaliilor programului
pentru perioada cât aceºtia se
vor afla aici. La întâlnirea de
la Primãria Racoviþa au
participat ºi prof. Camelia
Limbãºan (ªcoala cu clasele
I-VIII Racoviþa) ºi Lucian
Gerea, ºeful Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Racoviþa, cei ce se
vor ocupa de grupul de
oaspeþi belgieni.
Cei ºase voluntari (Laurane

Hatagne, Astrid Jadoul, Stephanie Adriaens, Laura
Cohpany, Charles Grisard ºi
Marie Vansteeger) au vârste
cuprinse între 16 ºi 22 de ani
ºi vin din regiunea oraºului
Liege. Fiecare dintre membrii
echipei are o experienþã bogatã
în ceea ce priveºte activitatea
de voluntariat depusã în cadrul
SCOUT (unii au chiar 10 - 12
ani vechime), dar doar o parte
dintre aceºtia au mai participat
la activitãþi similare, desfãºurate în afara graniþelor þãrii de
origine. Toþi adolescenþii belgieni sosiþi la Racoviþa se aflã
pentru prima datã în România.
Prima zi la Racoviþa a fost o
zi de relaxare ºi acomodare cu
oamenii ºi teritoriul, dar începând de sãmbãtã, la ªcoala cu
clasele I-VIII Racoviþa, tinerii
voluntari au participat la diverse acþiuni de animaþie (jocuri, concursuri, ateliere distractive, creaþie plasticã etc)
împreunã cu elevii localnici, au

luat parte la acþiuni de igienizare derulate pe teritoriul
comunei sau au participat la
acþiunile de renovare (zugrãvire) ce s-au desfãºurat la corpul vechi de clãdire al ºcolii.
Din programul pregãtit pentru
oaspeþi nu va lipsi vizitarea
unor obiective turistice importante din zonã.
Imediat dupã primirea oficialã
de la Primãria Racoviþa, cei
ºase belgieni s-au deplasat spre
clãdirea Grãdiniþei (situatã în
imobilul unde funcþioneazã ºi
Dinspensarul Medical Uman),
unde le-au fost pregãtite locurile
de cazare. Pentru perioada cât
vor sta la Racoviþa, aceºtia se
vor gospodãrii singuri.
Prezenþa voluntarilor belgieni
ai SCOUT la Racoviþa este
posibilã datoritã Proiectului
„Centru de timp liber ºi vacanþã”,
implementat de ªcoala cu
clasele I-VIII Racoviþa ºi
Primãria comunei Racoviþa.
Vom reveni cu amãnunte.

Au început debranşările pentru rău platnici
De câteva zile, Primãria
comunei Racoviþa a demarat
acþiunea de debranºare de la
reþeaua publicã de alimentare
cu apã potabilã a cetãþenilor
rãu platnici. „Am constatat cã,
în ciuda numeroaselor apeluri
ºi somaþii fãcute, unii cetãþeni
preferã sã ignore obligaþia de aºi achita consumul de apã
potabilã. Astfel, în evidenþele
Primãriei Racoviþa existã consumatori care au datorii foarte
mari la plata consumului de apã,

cea mai mare sumã restantã
fiind de 1800 lei. Toate aceste
restanþe apasã destul de greu
pe bugetul comunei, primãria
fiind obligatã sã achite periodic
facturile emise de operatorul de
apã. Ca urmare, am acþionat ºi,
acolo unde sunt înregistrate
restanþe mari ºi vechi, am
efectuat debranºarea de la
reþeaua de alimentare cu apã.
Pânã acum, trei gospodãrii au
sufeit aceastã mãsurã, dar, în
funcþie de datele centralizate de

care dispunem, vom acþiona ºi
în alte cazuri. Oamenii trebuie
sã ºtie cã, în conformitate cu
hotãrârile ºi deciziile Consiliului Local, sunt obligaþi sã
plãteascã atât pentru operaþiunea de debranºare, cât ºi
pentru cea de rebranºare, acolo
unde vor fi solicitãri. Aceste
sume se adaugã la suma de
platã restantã evidenþiatã în
documentele primãriei.”, ne-a
informat viceprimarul comunei
Racoviþa, Simion Olariu.

Cetãþenii comunei au
sãrit în sprijinul
sinstraþiilor

Mãsuri de reducere a cheltuielilor
bugetare

Asociaþia Grupul de Acþiune
Localã “Þara Oltului” ºi Protopopiatul Ortodox Român din Avrig au
organizat, în prima jumãtate a lunii
iulie, o campaniei de strângere de
ajutoare pentru sinistraþii din zonele
afectate de inundaþiile produse în
ultima perioadã. Astfel, cei ce au
avut posibilitãþi financiare ºi au
conºtientizat valoarea mare a unui
gest de acest fel, au putut sã doneze
diverse bunuri, pânã luni, 19 iulie
2010, la Catedrala Ortodoxã din
Avrig. Datoritã demersurilor întreprinse de primarul comunei
Racoviþa, Florina Peciu Florianu,
(membru al GAL Þara Oltului), s-a

Agenþia Judeþeanã pentru Prestaþii
Sociale Sibiu a transmis tuturor
consiliilor locale ºi primãriilor din
judeþ adresa nr. 4910/2.07.2010, prin
care s-au transmis urmãtoarele:
„Urmarea publicãrii în Monitorul
Oficiala Legii nr. 118/2010 privind
unele mãsuri necesare restabilirii
echilibrului bugetar, vã comunicãm
urmãtoarele:
- Cuantumul indemnizaþiilor
acordate în temeiul art. 1 din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
nr. 148/2005 privind susþinerea
familiei în vederea creºterii copilului,
aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 7/2007, cu modificãrile

obþinut acordul Instutuþiei Prefectului- Judeþul Sibiu pentru asigurarea unui mijloc de transport cãtre
zonele afectate a bunurilor colectate. La reuºita acestei campanii ºiau adus contribuþia ºi 52 de familii
din comuna noastrã, ce au donat
peste 8 mc de îmbrãcãminte (o
remorcã), aproximativ 100 kg de
alimente 190 lei ºi 50 euro.
În numele celor care asteaptã
ajutorul nostru, în numele celor care
vor beneficia de darul dumneavoastrã, organizatorii acestei
campanii umanitare mulþumesc ºi
pe aceastã cale tuturor celor ce au
fãcut donaþii ºi au acordat sprijin.

- fãrã trusou pentru nou nãscuþi, sprijin pentru constituirea
tinerelor familii ºi alocaþia de nou nãscut ºi completãrile ulterioare, precum ºi
cele care se aflã în platã la data intrãrii
în vigoare (3.07.2010), se diminueazã
cu 15%. Dacã din calcul rezultã un
cuantum mai mic de 600 lei, se acorda
600 lei.
- De la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, se abrogã urmãtoarele:
a) Legea nr. 482/2006 privind
acordarea de trusouri pentru nou
nãscuþi, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1028
din 27 decembrie 2006;
b) Legea nr. 396/2006 privind
acordarea unui sprijin financiar la
constituirea familiei, publicatã în

Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;
c) Art. 25 ºi art. 26 din Legea nr. 416/
2001 privind venitul minim garantat, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare
(înceteazã dreptul la alocaþia de nou
nãscuþi).
Pentru naºterile survenite pânã la
data de 3 iulie 2010 ºi pentru
cãsãtoriile încheiate pânã la data de
3 iulie 2010, drepturile la alocaþia de
nou nãscuþi, trusouri pentru nou
nãscuþi ºi sprijin financiar se solicitã
la platã pânã cel târziu la data de 31
august 2010.
Legea nr. 118/2010 a intrat în vigoare
la data de 3 iulie 2010.”

rosu galben albastru negru

Pentru al doilea an consecutiv
consecutiv,, comuna Racoviþa primeºte
vizita unor tineri reprezentanþi ai SCOUT Belgia. Echipa de
voluntari a sosit comuna sibianã vineri dimineaþa (9 iulie) ºi
vor rãmâne aici, pentru a desfãºura, împreunã cu localnicii (în
special elevi), diverse activitãþi, pânã în data de 21 iulie.
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Informare
cu privire la ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al comunei Racoviþa
din data de 30 iunie 2010
ªedinþa Consiliului Local a
fost convocatã de primarul
comunei Racoviþa, Florina
Peciu Florianu, prin Dispoziþia nr. 152/2010. La ºedinþã
au participat toþi cei 11 consilieri aleºi. De asemenea, a
fost prezent primarul ºi
secretarul comunei. Preºedinte de ºedinþã a fost ales,
cu unanimitate de voturi,
consilierul Iosif Maxim
(Hotãrârea nr. 24/2010).
Au fost adoptate
urmãtoarele hotãrâri:
nr.. 25/2010
1. Hotãrârea nr
privind propunerea transferului unor drumuri forestiere
din proprietatea publicã a
statului ºi din administrarea

Regiei Naþionale a Pãdurilor
ROMSILVA, în domeniul public
al unitãþii administrativ teritoriale ºi în administrarea
Consiliului Local;
nr.. 26/2010
2. Hotãrârea nr
privind prelungirea valabilitãþii
Planului Urbanistic General ºi
al Regulamentului Local de
Urbanism al comunei Racoviþa,
judeþul Sibiu;
3. Hotãrârea nr
nr.. 27/2010
privind completarea Hotãrârii
nr. 22/2009 pentru întreþinerea
ºi gospodãrirea comunei;
nr.. 28/2010
4. Hotãrârea nr
privind completarea domeniului
privat al comunei Racoviþa;
5. Hotãrârea nr
nr.. 29/2010
privind aprobarea cantitãþii de

apã potabilã în regim pauºal.
Au mai fost prezentate
urmãtoarele documente:
- referatul doamnei consilier
Camelia Limbãºan, prin care se
informeazã despre participarea
comunei la Concursul „Comorile din Þara Oltului” ºi se
solicitã un sprijin financiar
pentru organizare- se aprobã
finanþarea acþiunii cu suma de
500 lei;
- cererea domnului Vasile
ªerban din Sebeªu de Sus, prin
care s-a solicitat scutirea taxei
de gunoi la nr. adm. 173 ºi 174,
pentru care dânsul se angajeazã sã încaseze pe perioada
de varã taxa de ecologizare de
pe Valea Moaºei- s-a aprobat;

- cererea domnului Gheorghe
Sîrbu, prin care se solicitã
scutirea de impozit la nr. 119
deoarece socrul sãu are scutire
de handicap gradul unu- dupã
analizarea situaþiei, se va
decide sã prezinte extras CF
pentru imobil ºi dacã este
proprietar Valerii Rusu, se va

reanaliza;
- referatul doamnei Simona
Cãlin privind facturile restante
la apã ºi gunoi- doamna primar
a propus sã se analizeze
situaþia si sã se ia la cunostinþã
deoarece sau citit ºi contoarele
ºi nu se poate justifica diferenþa. Dacã existã posibilitate

sã se achite o parte din suma
reprezentând pierderile care
sau produs pe magistrala
datoritã unor lucrãri, dacã nu
sã se ia mãsuri de urmãrire
pentru recuperarea sumelor
prin urmãrirea contoarelor, atât
la persoane fizice cât ºi la
persoane juridice.

Miercuri dupã amiazã, 23
iunie 2010, noua Bibliotecã
Orãºeneascã Avrig, situatã
la etajul Sãlii “Pavilion” a
Casei de Culturã Avrig, a
gãzduit o nouã ºedinþã de
lucru a Asociaþiei grupul de
Acþiune Localã “Þara
Oltului”. Au participat reprezentanþi ai primãriilor,
delegaþi ai unor organisme
neguvernamentale, oameni de

afaceri, persoane fizice etc,
din mai multe localitãþi ale
teritoriului sibian al Þãrii
Oltului (regiune cuprinsã
între Boiþa ºi Arpaºu de Jos),
dar ºi trei studenþi francezi,
ce se aflã în România pentru
efectuarea unui studiu referitor la dezvoltarea ruralã ºi
reprezentantul Obºtii “Þãrii
Loviºtei”, organism cu personalitate juridicã ce

reprezintã aproximativ 300 de
proprietari de teren din
teritoriu situat în partea de
sud a Masivului Fãgãraº, ce
se învecineazã cu teritoriul
Avrigului. Principalul punct
aflat pe ordinea de zi a
ºedinþei a avut legãturã cu
stabilirea componenþei delegaþiei teritoriului Þãrii
Oltului ce, în luna septembrie
a acestui an, va face o

deplasare în Franþa, zona
Saint Brieuc, pentru a
participa la un schimb de
experienþã în domeniul
culturii cartofului. Aceastã
deplasare este cuprinsã în
Programul “Culturile ali mentare ºi energetice” pentru
care Asociaþia Grupul de
Acþiune Localã ºi Association
pour le Développement du
Pays de Saint-Brieuc Sud

Amenzi pentru branºarea ilegalã la
canalizare ºi reþeaua de apã
Recent, cu prilejul ºedinþei
ordinare din luna iunie,
Consiliul Local al comunei
Racoviþa a adoptat hotãrârea
nr. 27/2010 prin care s-a
completat Hotãrârea nr. 22/
2009 privind întreþinerea ºi
gospodãrirea comunei prin
aplicarea de amenzi pentru
persoanele ce se racordeazã
ilegal la reþeau de apã
potabilã ºi canalizare.

Astfel, în conformitate cu
prevederile acestei hotãrâri,
cei ce se vor racorda în mod
ilegal la reþeau de canalizare
sunt pasibili de amenzi, dupã
cum urmeazã:
a. racordarea la reþea chiar
dacã a realizat branºamentul
pe bazã de proiect- 200 lei
amendã;
b. racordarea la reþea fãrã
a avea proiect de branºament-

500 lei amendã;
c. introducerea apelor
pluviale în reþeaua de
canalizare- 500 lei amendã;
d. introducerea în reþea a
unor materiale care pot bloca
canalizarea (pãr de animale,
lânã etc)- amendã 500 lei.
(Cei ce vor fi gãsiþi vinovaþi
pentru aceste nereguli, pe
lângã plata amenzii vor fi
nevoiþi sã suporte ºi

cheltuielile de reparaþii.)
Pentru consumatorii de apã
potabilã din reþeaua comunei:
e. utilizarea apei potabile de
cãtre consumatorii ce au
apometrul defect ºi nu au
declarat acest lucru- amendã
100 lei;
f. utilizarea apei de cãtre
consumatorii care au realizat
branºament ilegal- 200 lei
amendã.

(Bretania- Franþa) au încheiat
un protocol de colaborare ºi
constituie prima etapã din
cea de-a doua parte a
acestui program (programul a
debutat prin etapa în urma
cãreia, la Avrig, a fost înfiinþatã prima plantaþie experimentalã de miscanthus din
aceastã parte a judeþului).
S-a stabilit ca din delegaþie
sã facã parte primarii localitãþilor Þãrii Oltului, agricultori (în special cultivatori
de cartofi), dar ºi personae
ce au legãturã cu acesat
domeniu, componenþa exactã
urmând a fi stabilitã în câteva
zile, în funcþie de “reacþiile”
reprezentanþilor fiecãrei
unitãþi administrative teritoriale din teritoriu. Cei ce vor
pleca în Franþa vor avea
ocazia sã viziteze mai multe
exploataþii (culturi) de cartofi,
depozite sau centre de
prelucrare, diverse târguri
agricole, cooperative de
producþie, vor putea afla ºi

vedea cum funcþioneazã
acest sector al economiei
etc. Deplasarea este programatã pentru perioada 815 septembrie.
O altã chestiune supusã
dezbaterilor a fost cea referitoare la stadiul elaborãrii strategiei teritoriului, în vederea
finalizãrii documentaþiei (dosarului) pentru candidaturia
acestui GAL la acreditare. S-au
evidenþiat etapele deja parcurse
ºi chestiunile ce trebuie rezolvate în perioada imediat
urmãtoare.
Tot în cadrul ºedinþei, s-a luat
la cunoºtinþã ºi a fost aprobatã
cererea Obºtii “Þãrii Loviºtei”
de a fi admisã în Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã
“Þara Oltului”.
Au mai fost discutate
stadiul proiectelor mai mici
derulate de asociaþie, sau la
care aceasta este partener,
planuri pentru viitor, precum
ºi diverse chestiuni organizatorice.

TREBUIE sã vã
curãþaþi rigolele din
faþa proprietãþilor
Primãria comunei Racoviþa atenþioneazã toþi cetãþenii cã, în conformitate
cu prevederile Hotãrârii
Consiliului Local Racoviþa
nr
nr.. 22/2009 pentru întreþinerea ºi gospodãrirea comunei, au obligaþia sã-ºi
cureþe ºi întreþinã rigolele
(ºanþurile) aflate în faþa
imobilelor (locuinþe, terenuri etc), astfel încât sã fie

asiguratã scurgerea apelor pluviale. Aceasta este
o mãsurã care poate arãta
tutu
ror cât suntem de
tuturor
gospodari, dar care poate
avea un rol foarte important
în ceea ce priveºte prevenirea
producerii
unor
evenimente nefericite (inundaþii). Nerespectarea ace
sacestei hotãrâri va fi sanc
þionatã
sancþionatã
cu amendã.

rosu galben albastru negru

ªedinþã la Asociaþia Grupul de Acþiune Localã "Þara Oltului”
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Pregătirile pentru „Comorile din Ţara
Oltului” au intrat în linie dreaptă
Cei prezenþi au evaluat cu
atenþie chestiunile deja
rezolvate ºi au cãzut de
acord asupra mai multor
chestiuni organizatorice.
La concursul „Comorile din
Þara Oltului” vor participa 11
echipaje (fiecare format din 3
fete ºi 3 bãieþi, cu vârste
cuprinse între 12 ºi 15 ani),
din localitãþile situate în
teritoriul cunoscut sub
numele de Þara Oltului (de la
Boiþa, pânã la Arpaºu). Din
pãcate, ca urmare a dezinteresului manifestat faþã
de acest cuncurs ºi a lipsei
de implicare în organizare,
cei prezenþi la întâlnire au
decis excluderea de la
aceastã ediþie a uneia dintre
cele douã echipe a Avrigului
(formatã din copii ce învaþã
la Liceul Teoretic „Gheorghe
Lazãr”).
În cele trei zile ale
concursului, elevii participanþi, alãturi de echipele de
organizatori (câte trei adulþi,
reprezentanþi ai societãþii
civile, administraþiilor locale,
unitãþilor de învãþãmânt etc)
ºi colaboratori, vor locui ºi
se vor gospodãrii în tabãra de
corturi ce va fi amenajatã pe
un teren din apropiere de
Poiana Neamþului. La ediþia

de anul trecut, desfãºuratã pe
teritoriul comunei Boiþa,
echipajul de la Racoviþa s-a
clasat pe locul 2.
„Comorile din Þara Oltului”

este un proiect de tip
LEADER, organizatorul
principal fiind Asociaþia
Grupul de Acþiune Localã
„Þara Oltului”.

rosu galben albastru negru

Luni, 12 iulie 2010, începând cu ora 10, Biblioteca
Orãºeneascã din Avrig
(situatã la etajul Sãlii
„Pavilion” a Casei de
Culturã a oraºului Avrig), a
gãzduit o nouã ºedinþã a
echipelor locale de organizatori ai concursului de
orientare turisticã ºi culturã
generalã „Comorile din Þara
Oltului”. Aceasta a fost
ultima întâlnire îninte de
cea de-a treia ediþie a
concursului, ce se va desfãºura în perioada 6-8
august, în Zona Turisticã
„Valea Avrigului”, astfel cã
a avut un rol deosebit de
important. Cu acest prilej,
au fost stabilite ultimile
detalii referitoare la echipele participante, regulamentele de tabãrã ºi
concurs, probele de concurs,
logisticã, echipamentul
minim necesar fiecãrui
participant, chestiuni legate
de evaluarea ºi acordarea
punctajului pentru fiecare
probã de concurs ºi altele.
De asemenea, s-a stabiulit,
în linii mari, bugetul total al
acþiunii ºi cheltuielile ce
urmeazã a fi efectuate, cu
responsabilii fiecãrui „segment”.

Codul Fiscal a fost modificat.
Dupã TVA de 24% vin impozitele
Cota de TV
A de 24% a intrat deja în
TVA
vigoare, odatã cu publicarea în
Monitorul Oficial a Ordonanþei
Guvernului prin care se schimbã
Codului Fiscal, de la 1 iulie, transmite
A
Money
Money.. r o . A s t f e l , c o t a s t a n d a r d l a TV
TVA
este de 24%. O veste bunã este cã
taxa de solidaritate pe clãdiri, care
prevedea dublarea, respectiv triplarea
impozitului local pentru a treia ºi a
patra proprietate, a fost eliminatã.
În ceea ce priveºte domeniul
contribuþiilor de asigurãri
sociale, se observã o cotã de
deductibilitate redusã la 20% ºi
este stabilitã obligaþia de platã
a contribuþiile obligatorii
individuale limitatã la 5 salarii
medii pe economie. De
asemenea, se impoziteazã

tichetele de masã, de creºã,
cadou ºi de vacanþã cu 16 %,
fãrã obligaþia de platã a
contribuþiilor obligatorii. Persoana care primeºte aceste
drepturi va plãti doar impozitul
pe venit de 16%. Nu va plãti ºi
CAS.
Dobânzile bancare, indiferent

de tip se impoziteazã cu 16%.
Veniturile din piaþa de capital ºi
piaþã monetarã se taxeazã cu
16% , cotã aplicatã la cºtigul
net, cu obligaþie de raportare ºi
platã trimestrialã ºi cu posibilitatea regularizãrii anuale
ºi recuperãrii pierderii.
De asemenea, se prevede
includerea în veniturile salariale
ºi impozitarea plãþilor compensatorii.
Reglementãrile prevãzute de
legislaþia specificã referitoare
la contribuþiile sociale obligatorii aferente plãþilor compensatorii acordate potrivit legii
rãmân în vigoare, persoana
fizicã datorând pentru veniturile
respective numai impozitul pe
venitul din salarii.
Potrivit noii reglementãri, se
prevede unificarea cotei de

impunere a veniturilor obþinute
din transferul titlurilor de
valoare altele decât pãrþile
sociale ºi valorile mobiliare în
cazul societãþilor închise la
16%, indiferent de perioadã de
deþinere a titlurilor ºi reportarea pierderii nete anuale în
urmãtorii 7 ani consecutivi ºi



Asociaþia Sportivã Racoviþa
De câteva sãptãmâni, au început demersurile pentru înfiinþarea Asociaþiei Sportive
Racoviþa. Persoanele interesate sã fie membri al acestei asociaþii ºi sã participe la
diversele chestiuni organizatorice ale acesteia, se pot adresa pentru detalii la domunul
Nicolae Balea (Registrul Agricol- Primãria comunei Racoviþa) sau la domnul Lucian
Gerea (Serviciul V
oluntar pentru Situaþii de Urgenþã- Primãria comunei Racoviþa).
Voluntar

stabilirea ºi efectuarea de cãtre
contribuabili, în cursul anului
fiscal, a plãþilor anticipate la
sfârºitul fiecãrui trimestru, în
contul impozitului anual datorat.
Este prevãzutã ºi modificarea cotei de impunere
anticipatã a câºtigurilor din

operaþiuni de vânzarecumpãrare valutã la termen pe
bazã de contract, precum ºi
orice alte operaþiuni de acest
gen de la 1% la 16% pentru
persoane fizice rezidente.
Unificarea cotei de impunere
pentru câºtigurile din jocuri de
noroc este de 25%.

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:
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Curăţenie pe marginea drumurilor
situate pe teritoriul comunei
De câteva zile, Primãria
comunei Racoviþa a încheiat operaþiunea de
curãþire a marginilor drumurilor aflate pe teritoriul
sãu administrativ. „Am
observat cã pe marginile
drumurilor vegetaþia a
crescut foarte mult, acest
lucru fiind deosebit de
inestetic ºi deranjant pentru
conducãtorii auto, vizibilitatea (mai ales în
porþiunile de curbã), fiind
destul de afectatã. Ca
urmare, am luat hotãrârea
de a curãþa noi marginile
drumurilor ce strãbat comuna, evitând astfel producerea unor accidente, dar
ºi pentru a crea o imagine
cât mai frumoasã ºi îngrijitã. Am acþionat cu

utilaje ºi oameni pe drumurile
ce leagã centrul de comunã
de satul Sebeºu de Sus,
precum ºi pe DJ 105 G,
înspre localitatea Mârºa.”, nea informat primarul comunei
Racoviþa, Florina Peciu
Florianu.
Am mai aflat cã utilajul ce
a cosit iarba de pe marginea

drumurilor ºi a tãiat crengile
de copaci sau tufiºuri,
crescute prea mult deasupra
cãilor de acces, aparþine SC
Hidroconstrucþia SA (un
partener vechi ºi de nãdejde
al Primãriei Racoviþa), ºi a
fost oferit în mod gratuit pentru
efectuarea acestor operaþiuni
de igienizare.

Continuãm ºi în acest numãr
al publicaþiei „Jurnalul de
Racoviþa”, publicarea numelor
tuturor cetãþenilor comunei,
nãscuþi între anii 1940-1950, ce
îºi aniverseazã ziua de naºtere
în cursul acestei luni. Aceastã
rubricã este realizatã cu
sprijinul consilierului local Ana
Mãerean, ce s-a ocupat de
colectarea datelor.

(nr. 412), Miron Drãgoi (nr. 413),
Mihail Gavril Rusu (nr. 446),
Silvia Suciu (nr. 26), Maria Gheorghe Mereº (nr. 474),
Popa (nr. 124), Simion Florentina Stoichiþã (nr. 495),
Stoichiþã (nr. 148), David Ana Suciu (nr. 499).
Drãgoiu (nr. 234A), David
Mohan (nr. 293), Viorel
SEBEªU DE SUS
Murãrescu (nr. 347), Ana
Cândea (nr. 374), Mihai Bîrzã
Viorica Ajderof (nr. 104), Ioan
(nr. 380), Paraschiva Stoica (nr. Tatu (nr. 155), Filofteia Curtean
386), Paraschiva Murãrescu (nr. 185), Constantin ªerban (nr.

RACOVIÞA

194), Maria Ritivoiu (nr. 195),
Ioan Pavel Nistor (nr. 245),
Maria Ritivoiu (nr. 250), Maria
Totan (nr. 252), Victoria Cãian
(nr. 321).
Urãm sãrbãtoriþilor din
aceastã lunã multã sãnãtate,
fericire ºi bucurii alãturi de cei
dragi.
LA MULÞI ANI!

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã din cadrul
Primãriei comunei Racoviþa vã informeazã:
Legea nr
nr.. 307/
2006 privind
apãrarea
împotriva
incendiilor- scurt
EXTRAS:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
c) incendiu-ardere autoîntreþinutã, care se desfãºoarã
fãrã controlîn timp ºi spaþiu,
care produce pierderi de vieþi
omeneºtiºi/sau
pagube
materiale ºi care necesitão
intervenþie organizatã în scopul

întreruperii procesului de viciile de urgenþã, primarul sau
poliþia ºi sã ia mãsuri, dupã
ardere;
posibilitãþile sale, pentru limitarea ºi stingerea incendiului;
CAPITOLUL II
Obligaþii privind
(3) În cazul în care anunþulde
apãrarea împotriva
incendiu s-a fãcut cu reaincendiilor
credinþã, fãrã motiv întemeiat,
autorul rãspunde contraSECÞIUNEA 1
Obligaþii generale
venþional sau penal, potrivit
Art. 6. - (1) Persoanele fizice legii, ºi suportã cheltuielile
ºi juridice sunt obligate sã res- ocazionate de deplasarea
pecte reglementãrile tehnice ºi forþelor de intervenþie;
dispoziþiile de apãrare împoArt. 7. – (1) În caz de
triva incendiilor ºi sã nu primej- incendiu, orice persoanã
duiascã, prin deciziile ºi faptele trebuie sã acorde ajutor, cvând
lor, viaþa, bunurile ºi mediul;
ºi cât este raþional posibil,
(2) Persoana care observã semenilor aflaþi în pericol sau
un incendiu are obligaþia sã în dificultate, din proprie
anunþe prin orice mijloc ser- iniþiativã ori la solicitarea

Important pentru fermieri!
Conducerea Centrului
Judeþean APIA Sibiu reaminteºte fermierilor care au
depus cereri pentru schemele/
mãsurile de sprijin pe
suprafaþã ºi ale cãror culturi
au fost inundate cã trebuie sã
anunþe, în scris, în termen de
cel mult 10 zile lucrãtoare,
apariþia cazului de forþã
majorã.
Precizãm cã, fermierii
sibieni trebuie sã transmitã
Centrului Judeþean APIA o
Înºtiinþare însoþitã de acte
doveditoare.

"Dacã terenurile inundate declarã ing. Teodor Haþegan,
director coordonator al
Centrului Judeþean APIA Sibiu
- nu se aflã în zone declarate
calamitate printr-un act
normativ, fermierii trebuie sã
prezinte, alãturi de Înºtiinþare,
urmãtoarele documente: copie
dupã procesul-verbal de
calamitate sau adeverinþã de la
primãrie ºi/sau copie dupã
procesul-verbal de constatare
emis de cãtre Inspectoratul
Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã".

Fermierii sibieni ale cãror
culturi inundate se gãsesc în
zone declarate calamitate
printr-un act normativ naþional
trebuie sã transmitã Centrului
Judeþean APIA doar Înºtiinþarea, fãrã alte acte doveditoare, a adãugat Haþegan.
Este important de menþionat
cã fermierii care nu
înºtiinþeazã APIA Sibiu cu
privire la apariþia unui caz de
forþã majorã, respectiv culturi
calamitate, riscã sã piardã
sprijinul financiar pe anul în
curs.

victimei, a reprezentanþilor
autoritãþilor administraþiei
publice, precum ºi a
personalului serviciilor de
urgenþã:
(2) În cazul incendiilor
produse la pãduri, plantaþii,
culturi agricole, miriºti, pãºuni
ºi fâneþe, persoanele aflate în
apropiere au obligaþia sã
intervinãimediat cu mijloacele
de care dispun pentru limitarea
ºistingerea acestora.

100 euro pentru fiecare vacã
Din acest an, producãtorii de lapte de vacã din zonele
defavorizate primesc un ajutor financiar de 100 euro pe cap
de animal Cererile se depun la Centrul Judeþean APIA S i b i u
pânã la 30 iulie
Un nou proiect de lege aflat
pe masa Executivului oferã un
sprijin financiar suplimentar
producãtorilor de lapte de vacã
din zonele defavorizate.
Conform noului act normativ ce urmeazã sã fie aprobat în
prima ºedinþã de Guvern producãtorii de lapte de vacã
care deþin în exploataþie un
efectiv de minim douã ºi maxim
15 vaci cu lapte vor primi un
ajutor financiar de pânã la 100
euro pe cap de animal,
indiferent de cota de lapte.
Beneficiarii acestui sprijin

financiar trebuie sã funcþioneze
autorizat. Producãtorii sibieni
de lapte de vacã care nu sunt
înregistraþi pot depune cerere
cu obligaþia de a se autoriza ºi
de a depune copia certificatului
de înregistrare la Registrul
Comerþului Sibiu pânã la data
de 30 septembrie 2010.
Producãtorii sibieni de lapte
de vacã din zonele declarate
defavorizate, care solicitã acest
ajutor financiar, trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: sã fie înregistraþi în
sistemul de administrare a

cotelor de lapte al Serviciului
de Administrare al Cotelor de
Lapte din cadrul Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) cu cotã de
lapte pentru livrãri ºi/sau vânzãri
directe; efectivul de vaci de lapte
deþinut de beneficiari sã fie
înscris în Registrul Exploataþiilor
la termenul limitã de depunere
a cererii; efectivul de vaci de
lapte pentru care se solicitã
ajutorul specific anual trebuie
menþinut în exploataþie pe toatã
perioada derulãrii schemei de
sprijin.

rosu galben albastru negru

Sărbătoriţii lunii iulie

